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הח"כים החרדים ינסו לגייס את 
חברי רע"ם להתנגד לחוק הגיוס

מנהלי בתי החולים הציבוריים: "נפסיק 
לקבל חולי קורונה, נעבור למתכונת שבת"

אחרי שאושר בממשלה, המאבק על חוק הגיוס עובר לכנסת, כאשר חברי הכנסת החרדים תולים תקוות בח"כ מנסור עבאס וחברי 
רע"ם ובמועצת השורא של המפלגה, הידועים בהתנגדותם העקרונית לגיוס לצה"ל  החוק קובע: כבר בשנת 2023, אם לא תהיה 
עמידה של לפחות 95% מהיעד, יוטלו סנקציות כלכליות על הישיבות. בנוסף, אם במשך 5 שנים לא תהיה עמידה ביעדים, החוק 

יבוטל ויחול חוק גיוס רגיל על כלל בחורי הישיבות | אבי גרינצייג, עמ' 18-19

מנהלי בתי החולים שערי צדק והדסה בירושלים, 
לניאדו בנתניה, מעייני הישועה בבני ברק, ובתי החולים 

האיטלקי, הצרפתי והאנגלי בנצרת, יצאו השבוע 
למאבק ציבורי והודיעו: לא נקבל יותר חולי קורונה 
חדשים  היום, שבעת בתי החולים פתחו בשביתה 

חלקית  במסיבת עיתונאים שקיימו בתחילת השבוע 
מול משרד הבריאות טענו מנהלי בתי החולים: "אנחנו 

מצילים את המדינה מדי יום, אבל לא יודעים איך לשלם 
לספקים, ממשלת השינוי רימתה אותנו" | עמ' 16

הממשלה העבירה את חוק הגיוס והורידה את גיל הפטור ל-21

בעיצומו של תחלואה גבוהה, שבעת מנהלי בתי החולים הציבוריים פתחו בשביתה חלקית

N12 : מסיבת העיתונאים של מנהלי בתי החולים הציבוריים | צילום

קבינט הקורונה אישר את מתווה 
הטיסות לאומן

הנוסעים לאוקראינה, לרבות מחוסנים 
ומחלימים, יחוייבו בהצגת תוצאת 

בדיקת קורונה שבוצעה עד 72 שעות 
לפני הטיסה | עמ' 10

80 ילדים מיוחדים השתתפו בקייטנת 
הקיץ שנערך ע"י ארגון "נותנים כח"

עשרות ילדים מיוחדים שהו במסגרות 
ייחודיות ובפעילויות מבורכות של ארגון 
"נותנים כח" בשיתוף ראש העיר רמי 

גרינברג | עמ' 6



פרטי השותפות המשולשת
בקרן עוללים שנוסדה בקופת העיר ע"י רשכבה"ג מרן שה"ת רבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א,  כרשת ביטחון תזונתית לילדים רעבים 

מקבל ע"ע לתרום סך 3600 ש"ח 
או 3000 ש"ח 

להחזקת ילד רעב למשך שנה ע"י 
קרן 'עוללים' שנפתחה בקופת העיר
מקבל לביתו שטר שותפות רשמי 

ומחייב בחתימת יד קדשו של 
רשכבה"ג מרן שליט"א ובאישורו

מתחייבת לתת במשך שנה לילד 
רעב סכום של 3000 ש"ח - 300 

ש"ח מידי חודש
מתחייבת להעביר את שמות בני 
משפחת התורם למרן רשכבה"ג 
שליט"א מידי ערב שבת מברכין 

לכוללם בברכת החודש

רעבים
רשת בטחון תזונתית לילדים 

שליט"א
ניבסקי 

הוקמה באלול תש"פ בקופת העיר ע"י רשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח ק

קופת העיר

לומד ללא עול וע"י זה יש חלק לתורם 
בתורתו 

מברך את התורם לפרנסה ברווח 
בחתי"ק

כולל את התורם ומשפחתו 
בתפילתו בברכת החודש מדי 

שבת מברכין 

רשכבה"ג מרן שליט"א
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 יום ראשון
 א' דסליחות 

ביום הקדוש הזה יתכנסו 
לביתו חברי בית הדין המיוחד 
- מרן הגר"ש גלאי, חתנו מרן 

הגר"ש שטינמן, ובנו מרן הגרי"ש 
קניבסקי, 

ובמעמד בית הדין יחתם 
שטר השותפות הרשמי

1800-39-47-47

היום שנקבע ע"י 
רשכבה"ג מרן 
שה"ת הגר"ח 

קניבסקי שליט"א 
לחתימת 
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עם מרן רשכבה"ג שה"ת רבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א

א. התורם הנכבד מקבל על עצמו עול של 10 ילדים למזון ומחיה לכל הפחות למשך חודש אחד, בסך 

הצדקה  מעול  יופרע  לבל  הקדושים  סדריו  בלימוד  שליט"א  מרן  לרשכבה"ג  מסייע  ובזה   ,₪  3000

המוטל על כתפי בית דין אביהם של יתומים, וע"י כך יש לו זכויות בתורת מרן שליט"א.

ב. קופת העיר מקבלת על עצמה ליתן מיד את כל הסכום שנתרם בתשלומים למשפחת עוללים ששאלו 

לחם, לחיי נפש

ג. שמות התורם ובני משפחתו יונחו בעת ברכת החודש בפני רשכבה"ג מרן שליט"א, שיכלול אותם 

בתפלתו הזכה שנזכה "לחיים ארוכים, חיים של טובה של ברכה של פרנסה ויראת חטא"

ועל זה באנו על החתום לכבוד הצדקה ותורמיה

בעזה"י סיוון תש"פ 

כל התורמים לקרן עוללים שע"י קופת העיר עבור משפחות וילדים 
רעבים סכום שיש בו ממש, יזכו במידה כנגד מידה 

תהיה להם פרנסה ברווח

והכל שריר וקיים

באה  בסיסיים,  ומחיה  ולמזון  ללחם  הרעבים  ישראל  ילדי  רבבות  וזעקת 

אל רבן של כל בני הגולה מרן רבינו שה"ת רבי חיים קנייבסקי שליט"א, 

ומבקשים ממנו כרבינו הקדוש בשעתו לדאוג להם שיהיה להם הנצרך להם לחיי נפש.

ורשכבה"ג מרן רבינו שר התורה מינה את קופת העיר להיות שלוחיו למעשי 

הצדקה והחסד בכל רחבי ארץ הקודש, לדאוג לכל דל ולכל אביון, והטיל 

עליהם לפתוח קרן מיוחדת "עוללים" עבור ילדי עם ישראל.

והתורם הנכבד להיות לעזר ולסייע לרשכבה"ג מרן שליט"א לבל יופרע 

ויוטרד ע"י עול הצדקה מלימוד תורתו וסדריו הקדושים ולכן מקבל על 

עצמו סכום שיש בו ממש למימון חודש אחד של מזון עבור ילדים המשוועים למחיתם. 

לכן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

אישור מרן רשכבה"ג שליט"א

חיים קנייבסקי

 העתק לבית רשכבה"ג מרן שליט"א            העתק לבית התורם            העתק למשרדי קופת העיר

דוגמא בשם רשכבה"ג מרן שליט"א                      רבני קופת העיר                                  שם התורם

התורם
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תרדו

1700-556-700

מזה!
עזבו את כל הדיאטות
שניסיתם עד היום
והכירו את הדבר האמיתי: 

הגיע הזמן לשינוי אמיתי! התקשרו עכשיו:

הפיתוח המוביל בארץ 
ובעולם לירידה במשקל
באופן מהיר וקל!

ק"ג
פחות

בחודש!
הערכה כוללת 2 מוצרים 5

ותפריט אישי שנבנה במיוחד 
עבורכם על ידי נטורופתית 

בכירה, בהתאמה לנתוני 
ה-BMI והעדפות האכילה.

איתכם לאורך כל הדרך!
ליווי אישי על ידי יועץ 

החברה לשאלות, חיזוקים 
ומעקב לאורך תהליך הירידה 

במשקל עד לתוצאה רצויה.

שליח 
חינם 

עד 
הבית!

לפרטים נוספים
היכנסו לאתר:

תוסף תזונה 100% טבעי
המכיל תמציות צמחים 

מובחרות המשפיעות על
חילוף החומרים בגוף

ועל תחושת הרעב.

xs.ttmisrael.com

-אקסטרה סמול

עד-



בשם  ה'  נעשה  ונצליח!

תמיד תצאו בזול.
 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

יש חסד מזמינה אתכם להרבות בשמחת חג
 עם מגוון ענק, בכשרויות מהודרות, וש... 

תמיד תצאו בזול!

במחירי יש חסד 
שמחת חג



י"ח אלול תשפ"א 1226/8/21 בפתח תקוה6
1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס: 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: ינון פלח

כתבים ומשתתפים:

אבי גרינצייג, מנדי קליין, אלי כהן, יחיאל 

חן, חיים רייך, יוסף טולידנו, יונתן בירנבוים

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות: חזקי פרקש

לוח מזל וברכה: שרית אסרף

מזכירת לוח: רחל הורביץ

גרפיקה:  
מיכל ירחי, שרה מור, 

אורטל ימינך, מלי מתתוב
צלמי מערכת:

עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

80 ילדים מיוחדים השתתפו בקייטנת הקיץ שנערך ע"י ארגון "נותנים כח"

העירייה תקצה חדרי ימי הולדת פ"ת זכתה בהוקרה על עידוד עלייה
למשפחות מעוטות יכולת

העירייה תקדם שלושה מיזמים דיגיטליים לשדרוג 
איכות השירות העירוני לתושב

עשרות ילדים מיוחדים שהו במסגרות ייחודיות ובפעילויות מבורכות של ארגון "נותנים כח" בשיתוף ראש העיר רמי גרינברג

ראש העיר רמי גרינברג: "במסגרת החזון להתפתחות העיר, אנחנו פועלים במקביל גם להתאים אותה למציאות הדיגיטלית המשתנה. איכות השרות לתושב הוא נדבך מרכזי בהתייעלות 
המערכת העירונית ואנחנו מקדמים נושא חשוב זה בעזרת תקציבים רבים"

שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה ויו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, יעקב חגואל העניקו לעיריית פתח תקוה, מבין מספר 
העירייה תקצה חדרי ימי הולדת במבנים העירונים אשר ישמשו ילדים רשויות בודדות את אות ההוקרה בתחום עידוד עלייה

ממשפחות קשיי יום ⋅ מדובר ביוזמה שתצא לפועל באמצעות אגף הרווחה 
בעירייה המטפל באופן שוטף באותן משפחות

מאת: אלי כהן

ייחודית,  במסגרת  ברציפות  העשירית  השנה  זו 
מרתקת, ומרגשת בעיר פתח תקווה, שעורך ארגון 
"נותנים כח" בחופשת הקיץ לילדים המיוחדים. 
זאת  פעילות  גרינברג.  רמי  העיר  ראש  בשיתוף 
למען  ופעילויות  עשייה  של  לשרשרת  הצטרפה 

המשפחות לכל אורך חודשי השנה.
מחנה  קיים  כח"  "נותנים  ארגון  שנה  כמידי 
בביתם  השוהים  מיוחדים  ילדים  לעשרות  קיץ 
בתקופה זאת, על מנת להקל מעל קושי ההורים 
הצרכים  בעלי  הילדים  גידול  עם  המתמודדים 

המיוחדים.
ט'  בצום  פעילות  ביום  החלה  הקיץ  פעילות 
כאשר  אלול  בחודש  החל  הקיץ  מחנה  באב, 
יום  כל  לימודית.  מסגרת  ללא  נמצאים  הילדים 

הגיעו  כשהילדים  המקודמות  הבוקר  בשעות 
כאשר  הארגון,  של  שבע"  בת  "לב  למועדונית 
לכל ילד מוצמדת מתנדבת מסורה המתמחה בכל 
החיוך  את  מקבל  ילד  כל  המיוחד.  הילד  צורכי 
המיוחד של המתנדבת המשרה חום ואהבה לילד, 

ומשם יצאו לאטרקציות ברחבי הארץ. 
ומזינות  חמות  מארוחות  הילדים  נהנו  כן  כמו 
שהוגשו במהלך היום. גולת הכותרת של הקייטנה 
פעילות  עמוס  הפנינג  התקיים  הימים  באחד 
הילדים  וממוזג,  גדול  באולם  לילדים  מותאם 
נהנו בין השאר ממתנפחים הפעלה בחיות ומופע 
ליצנים וקוסמות . כאשר בצהרי היום הגיעו בעלי 
דיקמן  ורולי  סלומון  שוקי  דביר,  אריק  המנגנים 

לשמח ולהרקיד את הילדים.
מנכ"ל הארגון הרב צבי שלזינגר ציין שקייטנת 
הקיץ הנוכחית היא כבר מסורת מזה עשור ומהווה 
מענה מושלם לעשרות משפחות שמקבלות יכולת 

אויר  ומעט  הלימודים  שנת  לתחילת  להתארגן 
לנשימה מהעול הקשה של גידול הילד המיוחד. 

עומדת  גרינברג  רמי  מר  בראשה  פ"ת  עיריית 
סייע  הקייטנה  בפעילות  וגם  הארגון  לימין 
האגף  בשיתוף  הפועל  אל  שתצא  מנת  על  ועזר 
חרדית  לתרבות  והיחידה  חברתיים  לשירותים 
בימים  נשלמים  שבארגון  נציין  פקטר.  אבי  הרב 
שיערכו  פעילויות  וימי  לנופשונים  ההכנות  אלו 

בחגים הבעל"ט.
ר' מרדכי ישראלוביץ מייסד הארגון: "התקציב 
ועלויות הענק אינם מהווים עילה כלשהי לחישוב 
עומדים  השולחן  על  כאשר  לא'  או  'כן  של 
ומתגלגלים אנחות ובקשות מרובות מצד ההורים 
ותשואות התודה  וההקלה העצומה  והמשפחות, 
המתקבלים מן ההורים הם הדלק העיקרי המניע 
על  שנטלנו  החשובה  במשימה  לעמוד  אותנו 

עצמינו".

מוסיף:  מושקביץ  יהודה  ר'  הארגון  יו"ר 
והאושר  השמחה  הינה  מבחינתנו  "העיקר 
הניבטים בפניהם של הילדים לאחר יום פעילות, 
החסד  לעשיית  הכוחות  את  המניע  הדלק  וזה 

המופלאה הזאת".

מאת: אלי כהן

שרת העלייה והקליטה פנינה תמנו שטה ויו"ר ההסתדרות 
הציונית העולמית, יעקב חגואל העניקו לעיריית פתח תקוה, 
עידוד  בתחום  ההוקרה  אות  את  בודדות  רשויות  מספר  מבין 

עלייה. 
גרינברג  רמי  העיר  ראש  בנוכחות  שנערך  מצומצם  בטקס 
למנהלת  העיר  ראש  הודה  דהן,  רפי  העיר  לראש  והמשנה 
אגף הקליטה בעירייה, רעיה לייכטמנוב ולכל צוות האגף על 
הפעילות המאומצת והמסורה למען אוכלוסייה העולים בעיר. 
לרבות,  בתחום,  הענפה  העירייה  פעילות  לאור  הוענק  האות 
הידוק הקשרים עם התפוצות ועידוד עלייה בקהילות בחו"ל, 
מקצועית,  בהשתלבות  וסיוע  החדשה  בדרכם  העולים  לווי 
קורסים ללימודי השפה העברית ותגבורים במוסדות החינוך, 
פעילות מגוונת לעולים במסגרות המתנ"סים הפרוסים ברחבי 
המוגן, הסברה  הדיור  רבים, פעילוית במסגרות  וחוגים  העיר 

במרחב  בשילובם  עולים  לאמנים  סיוע  חרום,  בעת  מותאמת 
הנדרשים  מסמכים  ומילוי  בתרגום  סיוע  הישראלי,  האמנתי 

במוסדות המדינה השונים ועוד.
ראש העיר רמי גרינברג: "אני מברך את רעיה ואת כל צוות 
דואגת  תקווה  פתח  עריית  החשוב.  ההישג  על  הקליטה  אגף 
לכל עולה ועולה המגיע בשעריה, מסייעת לו להשתלב בהוויה 
ארץ  פי  על  הייחודי שלו  הצביון  על  תוך שמירה  הישראלית 
מוצאו. פתח תקווה ממשיכה להיות עיר אטרקטיבית לעולים 
החדשים המגיעים ארצה ומאפשרת להם קליטה רכה ומיטבית 
העולים  באוכלוסיות  גאים  אנחנו  טובה.  חיים  איכות  וכן 
ונמשיך  הייחודי  העירוני  הפסיפס  את  המרכיבות  השונות 

לפעול למענן בכל פרמטר שיידרש".
המשנה לראש העיר רפי דהן: "פתח תקווה היא בין הערים 
המובילות והמצטיינות בעידוד עליה וקליטת עולים. שמחתי 
לייצג את העיר בטקס מרגש שנערך במרכז הרצל בירושלים 
בו זכתה העיר והעומד בראשה בתואר היוקרתי והחשוב על 

הפעילות והתוכניות שאגף הקליטה מוביל. יישר כוח".

מאת: אלי כהן
 

וסגנו,  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
וסגנו  גרינברג  רמי  העיר  צראש 
יוזמה,  מקדמים  משה  בן  צדוק 
ימי  חדרי  תקצה  העירייה  לפיה, 
אשר  העירונים  במבנים  הולדת 
קשיי  ממשפחות  ילדים  ישמשו 
לפועל  שתצא  ביוזמה  מדובר  יום. 
בעירייה  הרווחה  אגף  באמצעות 
באותן  שוטף  באופן  המטפל 

משפחות.
"לצד  גרינברג  רמי  העיר  ראש 
מגוון הפעולות וההטבות השונות, 
בתחומים  והן  העירייה  במסי  הן 

לטובת  מקדמים  שאנחנו  אחרים 
החלטנו  יכולת,  מעוטות  משפחות 
לקדם גם יוזמה אשר תאפשר לילדי 
המשפחות לחגוג ימי הולדת באופן 
אחרים  לתלמידים  ובדומה  ראוי 
אנחנו  בכיתה.  לצידם  שלומדים 
נמשיך לקדם יוזמות חשובות מעין 
הזקוקה  האוכלוסייה  לטובת  אלו 

לשירותינו ונדאג לכל צרכיהם."
בן משה:  צדוק  העיר,  ראש  סגן 
מתוך  חשובה  ביוזמה  "מדובר 
לטובת  מקדמים  שאנחנו  רבות 
אני  העיר.  ילדי  כלל  בין  השיוון 
גם  תפתור  זו  יוזמה  כי  משוכנע 

הרבה בעיות חברתיות בנושא."

מאת: אלי כהן

ראש העיר רמי גרינברג אישר תקציב לקידום 
ניכר  באופן  ישדרגו  אשר  דיגיטליים  פרוייקטים 
לתקציבים  בנוסף  זאת  לתושב.  השירות  את 
שאושרו במסגרת הקול קורא למיזמים דיגיטליים 
מתקדמים מטעם מערך הדיגיטל הלאומי – מטה 

ישראל דיגיטלית.
בתוך כך, אגף המחשוב בעירייה יקדם במהלך 
אסטרטגיים  מיזמים  הקרובות 3  השנתיים 

וחשובים:
לניהול הקשר  דיגיטלי אחוד  1. מערך שירות 
והשירות לתושב, הכולל שדרוג מערכות לניהול 
כלים  שילוב  תוך  לתושב  השירות  ומתן  הקשר 
שיתוף  מידע,   ומבוססי  מתקדמים  ושירותים 
הציבור בהחלטות הרשות באמצעות פלטפורמה 

מקוונת ועוד.
2. ניהול, תפעול ופיקוח על תהליכים ונכסים 
ובקרה  שליטה  מערכת  הקמת  לרבות  רשותיים, 
לבצע  תקוה  פתח  לעיריית  שתאפשר  רשותית 
ניהול והגנה כלל מערכתית על רכיבי קצה ולהגן 

מפני התקפות סייבר אפשריות.
הכוללת  רשותית,  ובקרה  שליטה  מערכת   .3
יישומי עיר חכמה באזור מרכזי בעיר )מצלמות, 
חיבורם  ועוד(  חיישנים  כריזה,  מערכת  פי,   ווי 
ברשות  כיום  הקיימת  ובקרה  השליטה  למערכת 
)כגון  נוספים  ליישומים  המערכת  והרחבת 

אנליטיקה(. 
שלושת המיזמים לעיל נבחרו לאור חשיבותם 
התושב  עם  הקשר  לשיפור  קריטיים  והיותם 
אב  מתכנית  חלק  והינם  העיריה  ולפעילות 
ע"י  ברשות  נבנה  אשר  חכמה  ועיר  לדיגיטציה 

אגף המחשוב.
החזון  "במסגרת  גרינברג:  רמי  העיר  ראש 
גם  במקביל  פועלים  אנחנו  העיר,  להתפתחות 
המשתנה.  הדיגיטלית  למציאות  אותה  להתאים 
מרכזי  נדבך  הוא  לתושב  השרות  איכות 
מקדמים  ואנחנו  העירונית  המערכת  בהתייעלות 
וכמובן  רבים  תקציבים  בעזרת  זה  חשוב  נושא 
בעבודות  נמשיך  יצירתיים.  פתרונות  יצירת  ע"י 
העירוני  המידע  להנגשת  והשדרוג  הפיתוח 

לטובת תושבי העיר ולרווחתם".

מחנה נותנים כח
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י"ח אלול תשפ"א 826/8/21 בפתח-תקוה

 "התרגשות גדולה לראות את המפעל 
עומד וקיים לאחר מאמצים רבים"

מאת: יוסף טולידנו 

בנתיבות,  השבוע  שהתקיים  מיוחד  במעמד 
סלט'  'גלאט  של  הארצי  השמיטה  מחסן  נחנך 
בכשרות בד"צ שארית ישראל ו׳המכון למצוות 
שניאור  רבי  הגאון  בראשות  בארץ'  התלויות 

זלמן רווח שליט"א.
במעמד השתתפו חבר בד"צ 'שארית ישראל' 
הגאון  המכון  רב  שליט"א,  רובין  הגרא"י 
הקהילה  רב  שליט"א,  רווח  זלמן  שניאור  רבי 
שליט"א,  מונטג  הגר"ש  בנתיבות  החרדית 
בורנשטיין,  יעקב  הרב  והמכון  הבד"צ  מפקחי 
רמי  הרב  שכטר,  משה  הרב  כהן  חננאל  הרב 
מרחבים  אזורי  רב  בוקובזה  חיים  הרב  מידני, 
ואחראי הכשרות במועצה אזורית אשכול, רבנים 
אורי  הרב  ודגל התורה  וכן ח"כי ש"ס  אזוריים 
מקלב, הרב אוריאל בוסו, הרב יצחק פינדרוס, 
הרב משה מונטג מנכ"ל בד"צ שארית ישראל, 

הרב יקותיאל דהן מנהל המכון וקהל רב.
תחת  עומד  בארץ  התלויות  למצוות  המכון 
התורה  חכמי  רבותינו  של  ובעידודם  ברכתם 
הדור  פאר  מרן  ע"י  ונוסד  והוקם  שליט"א, 
רבינו הגר"ע יוסף זצוק"ל שעמד בכל עוז לימין 
המכון והנחה והדריך בהוראה והלכה בכל צעד 
מלווה  היום  ועד  מאז  השנים.  לאורך  ושעל 
המכון את החקלאים בהוראות ברורות כיצד יש 
לנהוג בכל עניני מצוות התלויות בארץ ובפרט 

בדיני השמיטה.
התלויות  למצוות  ובמכון  ישראל  בשארית 
מבחינה  רק  לא  מועד  מבעוד  נערכו  בארץ 
הלכתית, וחנכו מכונה חדשנית ומיוחדת לאריזת 
פירות וירקות, יחידה וראשונה בארץ, שהובאה 
10 מיליון שקל והיא  מגרמניה, מכונה שעלתה 
קהל  ע"י  שיוזמנו  והירקות  הפירות  את  תארוז 
על  חדשנית  בשיטה  שישמור  באופן  הצרכנים 
היבול החקלאי ויתן לו חיי מדף ארוכים ושמירה 
על הטריות, ואותה הם יקבלו בתחנות החלוקה 
של 'אור שי' הפרוסים בלמעלה ממאה מוקדים 

ברחבי הארץ וכך גם בסניפי רשת רמי לוי.
היתרון הגדול של 'גלאט סלט' הוא העובדה 
ובכך  הרמטי,  באופן  ארוזה  מגיעה  שהסחורה 
או  בחנויות  התערבבה  שהסחורה  חשש  אין 
שאינם  אחרות  סחורות  עם  השיווק  ברשתות 
והן  וכיו"ב  רבותינו  כדעת  בשביעית  מאושרות 
בשמירת הטריות של הסחורה האיכותית שתגיע 
הן מחו"ל והן מ'יבול נכרי' לרווחת בני התורה 
המעלים על שולחנם תוצרת מכשרות מוסמכת 

ומהודרת.
עוד מציינים כי על כל אריזה ירשם בהקפדה 

גדולה מקור התוצרת אם תהיה מיבול שישית, 
יהיה  שניתן  כך  דין  בית  אוצר  או  נכרי  חו"ל, 

להקפיד על כללי ההלכה לפי כל תוצרת.
ראש  רווח  הגרש"ז  כובד  הדוברים  כראשון 
כי  שאמר  בארץ  התלויות  למצוות  המכון 
עומד  המפעל  את  לראות  גדולה  "התרגשות 
מאומצת  ועבודה  רבים  מאמצים  לאחר  וקיים 
יעקב  הראשי  היזם  ובמיוחד  השותפים  כל  של 
של  מאוד  גדולה  בעלות  עצמו  על  שלקח  דהן 
ארוזה,  שמיטה  של  הגדול  הפרויקט  את  ממון 
מדובר בחקלאי שסגר את כל המשק שלו בשנת 
שהכל  לספקות  להיכנס  שלא  בכדי  השמיטה 
את  עצמו  על  לקחת  ובמקביל  מהדרין  יהיה 

השמיטה המהודרת".
הגרש"ז רווח הוסיף וציין את שיתוף הפעולה 
ישראל  שארית  לבד"ץ  המכון  של  הגופים  בין 
מתקיים  שבה  ראשונה  שמיטה  לא  זו  כי  וציין 

שיתוף הפעולה הפורה.
רב  שליט"א  מונטג  שמואל  רבי  הגאון 
על  דברים  נשא  בנתיבות  החרדית  הקהילה 
הגדול  המחסן  קיים  נתיבות  שבעיר  הזכות 
על  ומוסמכת  מהודרת  תוצרת  מתוכו  שיוציא 
הרב  את  הזכיר  בדבריו  שליט"א,  ורבנן  מרנן 
חיים  חפץ  לקיבוץ  שהגיע  זצוק"ל  מפוניבז' 
את  ונישק  בשמיטה  אדמותיו  את  השבית  אשר 
הקרקע, אף אנו יש לנו לנשק בערגה מקום כזה 
ואנשים נפלאים כאלו אשר לקחו על עצמם את 

ענין שמירת השמיטה בארץ ישראל.
ח"כ הרב אריאל בוסו אמר בדבריו: "מרגש 
לראות את כל גופי השמיטה פועלים יחדיו, על 
מדובר  הממשלה.  מצד  הנערמים  הקשיים  אף 
הסחורה  את  שיקבל  לציבור  אדירה  בבשורה 

הטובה והארוזה בכשרות למהדרין".
ח"כ הרב אורי מקלב אמר "שלצערנו כעת יש 
ניסיונות פגיעה בחומת ההלכה והכשרות מבית 
בכזה  מלעמוד  מרגש  יותר  דבר  אין  ומבחוץ, 
מעמד שמביא בשורה לציבור על אספקת פירות 
רואים  שאנו  וכפי  ההידור,  בתכלית  וירקות 

מקרוב".
"כפי שרואים  אמר  פינדרוס  יצחק  הרב  ח"כ 
יחיד  לוגיסטי  במערך  האדירה  ההשקעה  את 
את  לראות  נדהמים  אנחנו  בארץ,  מסוגו 
להביא  כדי  שמושקעות  הגבוהות  העלויות 
והנחה  שהורה  כפי  הדרומית  מהערבה  תוצרת 
מערכת  לראשי  זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
על  וזאת  ישראל  שארית  בד"צ  של  הכשרות 
זזים  לא  והם  זצוק"ל  החזו"א  מרן  הוראת  פי 

מהוראותיו".

המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הגרש"ז רווח ובד״צ 'שארית ישראל' הכריזו במעמד מיוחד 
על שיתו"פ הדוק לקראת שנת השמיטה • במעמד המיוחד חנכו הרבנים שליט"א את המחסן 
השמיטה המרכזי של ׳גלאט סלט׳ • השתתפו חברי בד"צ שארית ישראל, ראש המכון למצוות 

התלויות בארץ הגרש"ז רווח, חברי הכנסת אורי מקלב, אוריאל בוסו ויצחק פינדרוס • הגרש"ז רווח 
במעמד: "התרגשות גדולה שהגענו לרגע המיוחד הזה לאחר מאמצים מרובים ועבודה מאומצת" 
• מהמחסן שנחנך תסופק הסחורה בשנת השבע דרך תחנות החלוקה הארציות של קרן 'אור שי' 

ובסניפי רשת רמי לוי

ע"פ חוק המודעה פונה לגברים ונשים כאחד

דרוש/ה

קו"ח למייל:
yeshurunu@amit.org.il 

  בהיקף משרה 80%

לאולפנית אמית ישורון 
בפתח תקוה

לבורנט/ית

 הורים יקרים! כדי שנוכל להבטיח שנה שקטה ובטוחה,
אנא וודאו שהמעון מחזיק ברישיון של האגף למעונות יום

 האגף למעונות יום בזרוע העבודה מציג: 
רישיון לכל מעון 

הורים לפעוטות, החל משנת הלימודים הקרובה - כל מעון, לפעוטות עד גיל שלוש, 
יחויב להחזיק ברישיון הפעלה של זרוע העבודה במשרד הכלכלה.

 הרישיון מבטיח את תקינותו של המעון, עמידתו בסטנדרטים הנדרשים 
ומעניק מעטפת הגנה מורחבת.

 לפרטים נוספים

*8263 
מהדקים את הפיקוח - 
משפרים את השירות

 יוצאים לדרך
בטוחה

מהיום הראשון



רוצים קיר טיפוס

מצויין! זאת בדיוק ההתמחות שלנו כבר מעל 17 שנה, במגוון רחב של פתרונות 
מקיפים לבניית קירות טיפוס, מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים.
אנו בונים מתקנים קטנים בבתים פרטיים, ועד למתקנים הגדולים ביותר בארץ.

חישבו על חלום, בכל מקום ואנחנו נגשים אותו עבורכם!

משלכם?
  מתנסים  מוסדות  חצרות  בתים 

  גני ילדים  רשויות  פארקים  עיריות
בתי ספר  גני שעשועים

 -360climbing
החברה הגדולה לתכנון, בנייה והקמת קירות טיפוס, 
מתחמי נינג'ה, פארקי חבלים ומתקני אקסטרים

www.360climbing.co.il  |  054-360-3-360 אלון

חברתנו מייבאת את 
מיטב מותגי הציוד 
המקצועי לטיפוס, 

לבטיחות, לתעשיה 
וגלישה 

פרוייקטים לדוגמא
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קבינט הקורונה אישר 
את מתווה הסדרת 

הטיסות לאומן

למה לא התחסנתם?

מאת: יוסף טולידנו 

השרים  ועדת 
נגיף  עם  להתמודדות 
)קבינט  הקורונה 
הקורונה( אישרה השבוע 
את המתווה שגיבש השר 
לשירותי דת, מתן כהנא, 
משרד  עם  בשיתוף 
להסדרת  הבריאות, 
לאומן  החסידים  טיסות 

בראש השנה.
המתווה:  עיקרי  להלן 
לאוקראינה,  הנוסעים 
מחוסנים  לרבות 
יחויבו  ומחלימים, 
בדיקת  תוצאת  בהצגת 
עד  שבוצעה  קורונה 
הטיסה.  טרם  שעות   72

תוצאת  להציג  החוזרים  יידרשו  מאוקראינה,  בחזרה 
טרם  שעות   72 עד  שבוצעה  שלילית  קורונה  בדיקת 

העלייה למטוס.
כלל  על  החלות  להנחיות  בהתאם  המתווה,  ע"פ 
המדינות הכתומות, גם בחזרה מאומן יחויבו הנוסעים 

בקיום ההנחיות הבאות: השבים לישראל יידרשו למלא 
טופס הצהרה על בידוד עד 24 שעות טרם חזרתם ארצה. 
בדיקת  ארצה  לשבים  תיערך  בנתב"ג,  הנחיתה  עם 
בקיום  יחויבו  ארצה  השבים  כן,  כמו  נוספת.  קורונה 
 2 לביצוע  ימים, בכפוף   7 או  ימים,   14 בידוד שאורכו 

בדיקות קורונה שתוצאתן שלילית.

מאת: חיים רייך

אזרחים  ממיליון  יותר  מעט  מתוך 
במנת  אפילו  התחסנו  שלא  בישראל 
הקורונה  נגיף  נגד  הראשונה  החיסון 
 31% חרדיים,  מיישובים  הם   16%  –
מהחברה  ו-53%  ערביים  מיישובים 
שפירסם  מנתונים  עולה  כך  הכללית.  
משרד הבריאות. מניתוח הנתונים עולה 
לאוכלוסיית  העיקריים  המאפיינים  כי 
לא מחוסנים בישראל מתחלק לשלושה 
סוגי אוכלוסיות: מעמד סוציו אקונומי 

נמוך, צעירים בגילאי 39-12 ומגזרים.
הדו"ח  לפי  החרדי,  לציבור  באשר 
בקרב הלא מתחסנים ישנן כמה סיבות. 
מתחסנים  שהלא  בכך  נוגעת  האחת 
שרבותיהם  החצרות  מקרב  מגיעים 
שב  שהורו  או  להתחסן  להם  הורו  לא 
מרבית  שניה:  סיבה  עדיף.  תעשה  ואל 
ונחשפו  חלו  שכבר  בטוחים  החרדים 
צריכים  אינם  ולכן  קורונה  לנגיף 

להתחסן.  
עולה  ערים  לפי  בהתפלגות 
ביבנאל  התחסנו,  לא   60% שבעמנואל 
שמש  בית   ,54% עילית  ביתר   ,56%
53%, צפת 48%, אלעד 48% ובני ברק 

.43%

החסמים של ההורים מהמגזר החרדי 
 ,16 עד   12 בגילאי  הילדים  לחיסון 
טענו  מההורים   34.4% כדלהלן:  הם 
 22.9% בקורונה.  חלו  כבר  שילדיהם 
מההורים מעלים חשש מתופעות לוואי, 
לא  שהקורונה  סבורים  מההורים   14%
קלה,  בצורה  פוגעת  או  בילדים  פוגעת 
לא  שהחיסון  סבורים  מההורים   7.6%
בהתאם  יפעלו  מההורים   5.1% יעיל, 
שאין  סבורים   3.8% הרבנים,  להוראות 
ניסיוני  והוא  החיסון  על  מידע  מספיק 
יותר  יהיה  כאשר  יחליטו   3.2% מדי, 
מידע על ההשפעות ארוכות הטווח של 

החיסון. 
את  חיסנו  ההורים שכן  זאת,  לעומת 
המוטיבציה  הייתה  מה  נשאלו  ילדיהם 
כי  ציינו   22.4 לכך:  אותם  שדחפה 
התחסנו בעקבות ההוראה של הרבנים, 
בריאותם  על  השמירה  בגלל   50.6%
בגלל   38.8% משפחתם,  בני  ובריאות 
מפני   28.2% לשגרה,  לחזור  הרצון 
החשש לסיבוכי מחלה חמורים לעומת 
בגלל   22.4% בחיסון,  הקטן  הסיכון 
בגלל   17.6% מבידוד,  להימנע  הרצון 
בבלימת  למבוגרים  החיסונים  הצלחת 
המגפה בישראל ו-8.2% בגלל השפעת 

בני משפחה.

הנוסעים לאוקראינה, לרבות מחוסנים ומחלימים, יחויבו בהצגת תוצאת 
בדיקת קורונה שבוצעה עד 72 שעות טרם הטיסה

בהתפלגות לפי ערים בדו"ח משרד הבריאות עולה 
ש-60% מתושבי עמנואל לא התחסנו אפי' במנת החיסון 

הראשונה, ביבנאל 56%, ביתר עילית 54%, בית שמש 
53%, צפת 48%, אלעד 48% ובני ברק 43%

 ציון רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן | צילום: ברסלב לייב



 ⋅ ניתן להזמין מוצר בודד או להרכיב חבילה של מספר מוצרים!
⋅ מתאים לבית | לחצר | לגני ילדים | למשחקיות | 

  לפיזיוטרפיסטים ולתרפיסטים ועוד...

התקשרו והזמינו עכשיו! חן ארז

בואו לבחור את המתקנים שהכי מתאימים לכם ולילדיכם!  

מחפשים 
מוצרים דומים? 
 או לגילאים 
 גדולים יותר?

 מעולה! 
יש לנו מבחר עצום!

 התקשרו, בררו והזמינו 
את המוצרים 
שהכי מתאימים לכם!

050-7431335 | 1599-500-808

נדנדות לקטנטנים

בריכת כדורים

מערכת טיפוס גלישה

כי כולנו רוצים 
את הטוב ביותר 

לילדינו!

לגנים, למוסדות ולבתים

לקטנטנים
מתקני פעילות

מתקנים שיעזרו בהתפתחות, הנאה וכוחות הנינג'ה שלהם...
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55 סלטי אחלה בכשרות בד"ץ שארית 
ישראל, ע"פ פסקי מרן החזו"א זצ"ל 

השגריר הרומני הודה על הצלת 
קברי יהודים ברומניה

מאת: יוסף טולידנו

בימים  השלימה  שטראוס,  מקבוצת  'אחלה' 
השמיטה  שנת  לקראת  היערכותה  את  אלו 
בד"ץ  של  הכשרות  ועד  בהנחיית  תשפ"ב, 

'שארית ישראל'.
וההיערכות  נוכח מאמצי הפיתוח של אחלה 
המוקדמת לשמיטה של החברה כולה ממחלקת 
הרכש, דרך הייצור ועד השיווק, בשנת השמיטה 
הבעל"ט תציע אחלה מגוון רחב ביותר של  55 

סלטים כשרים למהדרין. 
כל  כמעט  שכן  תקדים,  חסר  במגוון  מדובר 
בכל  מהדרין  בכשרות  יהיו  אחלה  סלטי  מגוון 
הסלטים  כל  סלק.  קוביות  סלט  למעט  הארץ, 
יהיו באספקה רציפה לאורך שנת השמיטה בכל 

נקודות המכירה.
מגוון  יוצבו  הבעל"ט  השנה  ראש  לקראת 
המדפים  על  אחלה  של  הטריים  הסלטים 

בהשגחתם של בד"ץ 'שארית ישראל'.
מתחיל  אחלה  סלטי  של  ההערכות  שלב 
בשלב גידול הירקות. האגרונומים של שטראוס 
ידי  על  שאושרו  הקרקעות  איכות  את  בודקים 
בד"ץ שארית ישראל על מנת לייצר את הסלטים 

עם חומרי הגלם הטריים ביותר.
בכל תהליך ההיערכות לקראת שנת השמיטה, 
רף  על  לשמור  העז  הרצון  את  באחלה  הדגישו 
הכשרות הגבוה של רבני בד"ץ שארית ישראל 
העשיר  המגוון  את  לצרכניה  לאפשר  מנת  על 
גם  השנה  ימות  בכל  המותג  את  המאפיין 

בשמיטה.
האוכל  חטיבת  מנכ"ל  עצמון,  יפתח 
בשטראוס: "בשטראוס בכלל וב'אחלה' בפרט, 
מנת  על  המאמצים  מירב  את  משקיעים  אנחנו 
באיכות  המוצרים  את  הקהלים   למגוון  לספק 
התאמה  תוך  מלאה,  בשקיפות  ביותר,  הטובה 
בכשרות  זה  ובכלל  הייחודים,  לצרכים  אישית 

מהודרת. 

ההשקעה שלנו בכשרות היא חלק ממחויבות 
הקפדה  כוללת  השמיטה  ובשנת  תמידית, 
מדוקדקת על ייצור למהדרין. כך שיתאפשר לנו 

לקבל את חומרי הגלם הטריים ביותר. 
למאמץ  נדרשנו  השמיטה  שנת  לקראת 
אגרונומי חובק עולם, ואני גאה שהצלחנו בכך 
ביותר  נציע מגוון רחב  ובמהלך שנת השמיטה 

של סלטים כשרים למהדרין".
האוכל  חטיבת  שיווק  מנהלת  שובל,  דינה 
איכותיים,  גלם  חומרי  של  "שילוב  בשטראוס: 
וטעם  ביתיים  בישול  תהלכי  מעולים,  רכיבים 

מצוין הם בסיס המותג של אחלה. 
שמוסיף  בישראל  המוביל  הסלטים  כמותג 
ולהוביל, אנחנו מקפידים להציע מגוון  לצמוח 
רחב שמתאים למגוון הזדמנויות צריכה, וחשוב 
גם  המגוון  מאותו  ליהנות  לכולם  לאפשר  לנו 
הוראות  על  מקפידים  אנו  השמיטה.  בשנת 
וכמובן  כולה  לאורך השנה  הכשרות המהודרת 
על  לברך  יהיה  ניתן  בה  השמיטה  בשנת  גם 

המגוון הרחב של מוצרי 'אחלה'".
בד"ץ  בכיר  מפקח  בורנשטיין  יעקב  הרב 
פי  על  נוהגים  בכשרות  אנחנו  ישראל:  שארית 
שיטת מרן החזו"א. במשך תקופה ארוכה עבדנו 
יחד עם אחלה מקבוצת שטראוס כדי שהסלטים 
גם בשנת השמיטה, יהיו כשרים למהדרין ברמה 

האיכותית הגבוהה ביותר.

מאת: יוסף טולידנו 

לאחר המבצע הגדול ברומניה שבו נטלו חלק 
ראשי  אביב, השתתפו  תל  זק"א  ארגון  מתנדבי 
שגריר  אצל  מיוחדת  הוקרה  בפגישת  הארגון 

רומניה בישראל. 
כזכור, לפני מס' חודשים הזעיק הרב הראשי 
זק"א  ארגון  את  שפר  רפאל  הרב  לרומניה 

לרומניה על מנת לטפל בשלדים שהתגלו.  
רוז'ה  יעקב  הרב  הגאון  הארגון  רב  בהדרכת 
יצאה משלחת מתנדבים שעמלו מבוקר ועד ערב 
להביא את השלדים והעצמות לקבר אחים בבית 

עלמין יהודי פעיל.  
בבית  אביב  תל  זק"א  ראשי  התקבלו  עתה, 
על  להודות  שביקש  אביב  בתל  רומניה  שגריר 
מבצע ההצלה ההירואי של קברי יהודים מלפני 
כמאה שנה, שנשארו בשטח שפונה לפני שנים 
מבנה  בניית  התחלת  עם  וכעת  בחופזה  רבות 

ציבורי בשטח התגלו שלדי יהודים.  
השגריר מר איאוניד ראדו קיבל בלבביות רבה 
את המשלחת בראשות מנכ"ל הארגון הרב צבי 
חסיד, הקמב"צ יחיאל גולדמן והמתנדבים יעקב 
שילר, יהודה אהרונוב, שמחה יפה, פינחס חסיד 

ופינחס דיין.
על  לאורחיו  סיפר  בישראל  רומניה  שגריר 
פועלו להצלת קברי יהודים מהשואה ועל שיתוף 

הפעולה עם ארגונים יהודיים בעולם. 
לאחר ששמע סקירה ממנכ"ל זק"א ת"א על 
הארגון  מצד  הנרגשת  הפנייה  לצד  הפעילות, 
לשימור עשרות בתי העלמין הפזורים ברומניה 
בה  שהיו  התוססים  היהדות  חיי  על  ומעידים 
את  להעביר  השגריר  הבטיח  המלחמה,  לפני 
הבקשה והמסר לראשי הממשל ולשתף פעולה 
עם הארגון בכל דבר לצורך מילוי המשימה של 
ביקש  הרומנית  הרפובליקה  בשם  המת.  כבוד 
השגריר להודות על פעילות הארגון אשר ריגשה 

אותו מאד.

יפתח עצמון, מנכ"ל חטיבת האוכל בשטראוס: "לקראת שנת השמיטה נדרשנו למאמץ 
אגרונומי חובק עולם, ואני גאה שהצלחנו בכך ובמהלך שנת השמיטה נציע מגוון רחב ביותר 

של סלטים כשרים למהדרין"

ראשי זק"א ת"א התקבלו בבית שגריר רומניה שביקש להודות על מבצע ההצלה ההירואי 
של קברי יהודים מלפני כמאה שנה, שנשארו בשטח שפונה לפני שנים רבות בחופזה וכעת 

עם התחלת בניית מבנה ציבורי בשטח התגלו שלדי יהודים

גם בשנת השמיטה:

מימין לשמאל: מוריס כהן מנהל כשרויות שטראוס, יפתח 
עצמון מנכ"ל חטיבת האוכל בשטראוס, הרב חיים בן חמו 
משגיח ראשי באחלה שטראוס, הרב יעקב בורנשטיין מפקח 
בכיר בד"ץ שארית ישראל | צילום: יוסי רוזנבוים

 ראשי זק"א ת"א בביקור אצל שגריר רומניה 

אוזניות  
בלוטוס 

הקופסא זה 
מטען נייד

₪ 100

052-7196919
לפרטים רות:

עקב 
הביקוש הרב

 הגיע משלוח 
חדש!

דרוש/ה מנהל/ת חשבונות
סוג 3

קו"ח ניתן לשלוח:

« שנתיים ניסיון לפחות
« שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

« אחראית לקוחות, גביה
« יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

« שעות עבודה 9:00-17:00
« עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

מייל:

פקס:
03-5796645

sari@kav-itonut.co.il





י"ח אלול תשפ"א 1426/8/21 בפתח-תקוה

אחרי שנה של אתגרים יוצאי דופן, ב"עזר 
מציון" ממשיכים את מהפכת החסד

מאת: יחיאל חן

"להיות  שזכה  מי  של  לקב"ה  הודיה  בסימן 
שלא  בס"ד  שימשיך  בתפילה  הנותן"  בצד 
בימים  יוצאת   - ודם  בשר  מתנת  לידי  להזדקק 
 ^ מציון  עזר  של  המיוחדת  המגבית  לדרך  אלו 
עזר  ליו"ר  באגרת  התורה  שר  מרן  רשכבה"ג 
מציון הרב חנניה צ'ולק "מצווה גדולה לסייעו 

ומציל מכל מקרים ר"ל".
ארגון  שבה  מאתגרת  תקופה  של  בעיצומה 
בכל  אלפים  למאות  סיוע  הושיט  מציון  עזר 
רחבי הארץ, הארגון יוצא למגבית ימים נוראים, 
והפעם בסימן הודיה לקב"ה של מי שזכה להיות 
ולא  כך  בע"ה  שימשיך  בתפילה  הנותן,  בצד 

יזדקק למתנות בשר ודם. 
הרחיב  מציון  עזר  ארגון  האחרונות  בשנים 
הקורונה,  משבר  רקע  על  בפרט  פעילותו,  את 
בכל  הפרוש  הארצי  המתנדבים  מערך  כאשר 
לרבבות  תקדים  חסר  סיוע  סיפק  בישראל  פינה 
הנעזרים  תקופה,  אותה  כל  במשך  נזקקים. 
הרגילים של הארגון המשיכו לקבל סיוע. אם זה 
עזרה בשינוע חולים ובני משפחותיהם, אספקת 
ארוחות חמות, העברת תרופות, סיוע לקשישים 
ועוד. כל זאת בנוסף לנופשונים, סיוע למשוקמי 
נפש, סיוע לילדים מיוחדים, סיוע לחולי סרטן 
אפילו  לתפקד  הפסיק  שלא  עצם  המח  ומערך 

בימי הסגר הקשים ביותר.
העשייה לאורך השנתיים האחרונות הדגישה 
עולה  זו  זכות  הנותן".  בצד  "להיות  הזכות  את 
וצפה על רקע שורת הטרגדיות החמורות לאורך 
שהכתה  המגיפה  זה  אם  האחרונות,  השנתיים 
עילאי  מאמץ  והצריכה  החרדי  בציבור  קשות 
הכבד  האסון  זה  ואם  הקורונה,  במחלקות 
במירון, וזאת בנוסף לאלפי חולי סרטן חדשים 
הארגון  של  הנזקקים  למשפחת  שנכנסו  ל"ע 
הסיוע  מערך  של  משמעותית  להגדלה  גרמו   -

והתמיכה של הארגון.
ושוב  שוב  עלה  הנותן"  בצד  "להיות  הזכות 
הארץ  רחבי  בכל  והמתנדבות  המתנדבים  ע"י 
בתקופה  והמצוקה  החולי  להיקפי  שנחשפו 
שזכו  המיוחדת  הזכיה  את  וחלקו  האחרונה 
למי  ומסייעים  שנותנים  מאלו  להיות  בס"ד 
שזקוקים לכך, ולא ח"ו להיות מאלו שמקבלים. 
בצד  בעבר  היו  רבים מהמתנדבים  כי  לציין  יש 
המקבל כשבן משפחתם ל"ע התמודד עם מחלה 
בסיוע  הצורך  את  בשרם  על  חשו  והם  קשה 
האדיר כשעזר מציון אותם ואת יקיריהם, ועתה 

זכו בס"ד להצטרף למעגל הנותנים.
במרכז המגבית השנה עומד מכתבו של מרן 
יו"ר  אל  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
כותב  הוא  שבו  צ'ולק  חנניה  הרב  מציון  עזר 
שליט"א  צולק  ר"ח  של  מציון  "עזר  בכתי"ק 
גדולה  מצוה  בודאי  וברפואתם  בחולים  עוסק 

לסיעם ומציל מכל מקרים ר"ל".

מאות  הנותן"  בצד  "להיות  מגבית  במסגרת 
ידידי עזר מציון יוצאים בשבוע הבא למערכה, 
לוקחים על עצמם יעדים אישיים על מנת לסייע 
להמשך הפעילות ועל מנת להבטיח שלא יהיה 
נזקק לסיוע שפונה לארגון ולא יקבל את מלוא 
בתקופה  להתמודד  לו  שיסייע  האפשרי  הסיוע 

הקשה.
בשנים  שכמו  ובטוחים,  סמוכים  המתנדבים 
עברו, השנה בפרט, בעקבות הצרכים המרובים 
של עמך בית ישראל, הציבור יטה שכם ויסייע 
התרומות  החיים.  מצילת  הפעילות  להמשך 
ושותפות  חלק  לקחת  שירצה  מהציבור  שיגיעו 
הפעילות  את  להגדיל  יאפשרו  הארגון,  עם 
להצלת חיים, וככל שיהיו אמצעים גדולים יותר, 
כך עזר מציון תוכל לעזור ליותר אנשים, לייצר 
שיזקפו  בזכויות  ולהרבות  חסד,  פעילות  יותר 
הרחמים  בחודש  שיחי'  התורמים  של  לזכותם 

והסליחות.
מתרגשים  שהם  מציינים  מציון  עזר  בארגון 
הגל  "למרות  מהשטח.  שעולה  מההתלהבות 
אנחנו  הוודאות,  וחוסר  הקורונה  של  הרביעי 
אומרים  מהשטח"  אדירה  התלהבות  רואים 
בארגון. "אנשים רוצים להיות שותפים בפעילות 
לפני  גדולה  זכות  בכך  ורואים  מציון  עזר  של 
הימים הנוראים, בפרט על רקע הזכות העצומה 
לשמר את הזכות להיות בצד הנותן. אין חיזוק 
המתנדבים  ולמערך  הארגון  לראשי  מזה  גדול 
כאשר אנו רואים עד כמה הציבור תומך בפעילות 
מציון,  עזר  ממשפחת  חלק  להיות  ורוצה 
ולאספקת  שפועלת להצלת חיים, לסיוע רפואי 
מעטפת עבור החולים ובני משפחותיהם, ועושה 

הכל עם חיוך ואהבת הזולת".
זכות  היא  הנותן,  בצד  להיות  הזו  "הזכות 
חנניה  הרב  מציון  עזר  יו"ר  אומר  כפולה" 
ב"ה  בריא  להיות  עצמה  לזכות  "מעבר  צ'ולק. 
ליהודי  מאפשרת  גם  היא  לסיוע,  להזדקק  ולא 
לקיים מצוות חסד בהידור, ולתת מעצמו למען 

הזולת".
"אלו ימים לא קלים עבור עם ישראל" מסיים 
שהקב"ה  רוצים  "כולנו  דבריו,  את  צ'ולק  הרב 
ותשובה  הדין.  משורת  לפנים  איתנו  יתנהג 
ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה – אני 
בטוח שתרומתכם מנדיבות הלב תפעל גדולות 
דבריו  את  מסיים  צ'ולק  הרב  מרום".  בשמי 
מידה,  כנגד  מידה  של  הנהגה  "ישנה  ואומר: 
יתנהג  הקב"ה  חשוב,  כ"כ  לדבר  עוזר  כשאדם 
לו  ויעזור  ויסייע  מידה  כנגד  במידה  גם  איתו 
מה  בכל  הנותן  בצד  להיות  להמשיך  שיזכה 
שצריך והכל מתוך אושר ושמחה. ברצוני לאחל 
לכולם שנה טובה ובריאות איתנה מתוך אושר 

ושמחה".
רוצים להיות בצד הנותן? 

חייגו עכשיו 1800-236-236

"הזכות להיות בצד הנותן": מגבית ימים נוראים של עזר מציון יוצאת לדרך

הרב חנניה צ'ולק עם 
מרן הגר"ח קניבסקי

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

03-5796645
קו"ח לפקס:

לרגל התרחבות

 דרוש/ה
גרפיקאי/ת

חרוצ/ה ובעל/ת מעוף
 InDesign, Illustrator, שליטה בתוכנות

Photoshop
נסיון של שנתיים לפחות

עבודה בשעות גמישות - חובה

shlomi@kav-itonut.co.il :למייל



אתם זכאים למנת התגבור נגד נגיף קורונה.

מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

לתיאום תור, פנו לקופות החולים.

קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי:  03-509-7000

בכדי להגן על האוכלוסיה מפני הדבקה ותחלואה קשה, משרד הבריאות 
הורה לקופות החולים לחסן במנה שלישית בני 40 ומעלה. 

הקשה  בתחלואה  העליה  את  לעצור  החיסון,  יעילות  את  להגביר  נועדה  השלישית  המנה 
המוגנות. ברמת  ירידה  חלה  החיסון  ממועד  שמתרחקים  ככל  כי  נמצא  חיים.   ולהציל 
מנת החיסון השלישית היא למעשה מנת דחף )בוסטר( שמטרתה להעלות חזרה את התגובה 
החיסונית – וכך להגביר את יעילות החיסון. יודגש כי שיעור התופעות בסמיכות לחיסון נמוך 

בקרב מבוגרים ובדומה ליתר החיסונים.

החיסון השלישי יינתן רק בחלוף 5 חודשים ממנת החיסון השניה. מחלימים 
שחוסנו אינם מקבלים את מנת התגבור.

אם הגעתם לגיל 40
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מנהלי בתי החולים הציבוריים:
 "נפסיק לקבל חולי קורונה, 

נעבור למתכונת שבת"

מאת: חיים רייך

מנהלי  הבריאות:  משרד  נגד  החולים  בתי 
שערי  הדסה,   – הציבוריים  החולים  בתי  שבעת 
האנגלי  ביה"ח  לניאדו,  הישועה,  מעייני  צדק, 
בנצרת, ביה"ח הצרפתי בנצרת וביה"ח האיטלקי 
נגד משרד  ציבורי  למאבק  יצאו השבוע  בנצרת, 

הבריאות.
ביום ראשון כינסו מנהלי בתי החולים מסיבת 
עיתונאים מול משרד הבריאות, במהלכה הודיעו 
שהם מפסיקים לקבל חולי קורונה חדשים. לדברי 
מנהלי בתיה"ח, הם נוקטים בצעד זה לאחר שלא 

הועברו להם התקציבים שהובטחו להם.
מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, פרופ' עופר 
וחצי  "שנה  העיתונאים:  במסיבת  אמר  מרין 
ולילה,  יום  עובדים  אנחנו  קורונה  גלי  וארבעה 
מדינת  את  להציל  כדי  בשבוע,  ימים  שבעה 
ישראל. אנחנו עובדים להציל את מדינת ישראל, 
היו להסכם  ואת המדינה.  זה מבייש אותנו  אבל 
לא  מהם  אחד  אף  חלקים,  שלושה  האוצר  עם 
ולא  שלנו  הספקים  על  מסתכלים  אנחנו  קוים. 
 - מזה  יותר  אך  להם,  לשלם  נצליח  אם  יודעים 

אנחנו לא יודעים אם נוכל לטפל".
עוד אמר פרופ' מרין: "אני מתבייש לעמוד פה 
ולא  כמחאה  לא  פה  עומדים  אנחנו  יד.  כפושט 
ברורה.  אמירה  עם  פה  עומדים  אנחנו  כשביתה, 
במצב הנוכחי אנחנו לא מסוגלים לטפל, אין לנו 
ציוד, אין לנו אמצעים לתת טיפול. אנחנו נצטרך 

לעבור בהמשך השבוע למתכונת שבת".
כי  אמרי  וייס,  יורם  פרופ'  הדסה,  מנכ"ל 
הם  ההסכמים  קיום  מאי  העיקריים  הנפגעים 
ירושלים,  ותושבי  "לאזרחי  והספקים.  העובדים 
נצרת ובני ברק לא תהיה מערכת בריאות", אמר. 
היה  שלנו.  לספקים  לשלם  שנוכל  הזמן  "הגיע 
זה  שנפגע  מי  לקיים.  צריך  ואותו  הסכם  מולנו 
חולים.  אלפי  שהצילו  שלנו  והספקים  העובדים 
והשר  הזה, המנכ"ל  לא סתם בחרנו את המקום 
ביחד עם אנשי האוצר צריכים להילחם איתנו על 

ההסכם הזה".
מנכ"ל בית החולים האנגלי בנצרת, פרופ' פהד 
חכים אמר: "ממשלת השינוי רימתה אותנו. אני 
פה  יושבים  אלינו.  לרדת  הבריאות  לשר  קורא 
שבעה מנהלי בתי חולים ואנחנו סומכים על זה 

שאתה תפתור את זה עוד הלילה".
הוסיף:  חן,  נדב  לניאדו,  החולים  בית  מנכ"ל 
"נלחמנו, עשינו, חתמנו, לחצנו ידיים. שום דבר 
לא התקיים. לפני חודש קראו לנו בצו 8 להיכנס 
מתחת לאלונקה שוב. ביטלנו קורסים וחופשות. 
התגייסנו מיידי. אבל הבושה חוגגת, בירוקרטיה 
למתכונת  עוברים  אנחנו  רביעי  ביום  ותירוצים. 
את  תפתרו  האוצר,  שר  הבריאות,  שר  שבת. 

הבושה הזו עוד הלילה".
גם יו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי, 

מנת  "על  במצב  להתערב  הבריאות  לשר  קרא 
הציבוריים  החולים  בתי  יציבות  את  להבטיח 
שעומדים בפני קריסה. הפרת ההבטחות שניתנו 
מהוות הולכת שולל והפקרות של ממש". במכתב 
חודשיים  "חלפו  כי  חגי  כתב  להורוביץ,  ששיגר 
בלבד מאז הסיכום האחרון עם שבעת בתי החולים 
ומסתבר  עמותות,  בידי  שמופעלים  הציבוריים 

שכבר עתה המדינה לא עומדת בהבטחותיה".
לספקים,  לשלם  יכולת  אין  החולים  "לבתי 
ולספק  בסיסי  וסניטרי  רפואי  ציוד  לרכוש 
התושבים  אלפי  למאות  ההכרחי  השירות  את 
שתלויים בהם", ציין חגי. "בעוד מספר ימים גם 
הרפואה  ולצוותי  לעובדים  המשכורות  תשלום 
ייתכן כי בזמן מגפה של פעם  יעמוד בספק. לא 
מלחמה  היא  איתה  שההתמודדות  שנים,  במאה 
לנהל  נאלצים  החולים  בתי  ועניין,  דבר  לכל 
מול  ולעמוד  הישרדות  מלחמת  גם  במקביל 

אטימות בלתי נתפסת".
ניצן  הבריאות  שר  העיתונאים,  מסיבת  לאחר 
הורוביץ ומנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש 
את  מכירים  "אנחנו  המנהלים.  עם  לשוחח  ירדו 
הבעיה ונטפל בזה", אמר שר הבריאות הורוביץ. 

וביום  פתרונו  אל  הגיע  לא  שהנושא  אלא 
כי  החולים,  בתי  שבעת  מנהלי  הודיעו  שלישי 
לעבוד  עוברים  הם  רביעי,  יום  ממחר,  החל 

במתכונת שבת.
חבר הכנסת ינון אזולאי )שס( הגיב לקריאתם 
התרעות  "לאחר  ואמר:  החולים  בתי  מנהלי  של 
חוזרות ונשנות שלי מעל כל במה אפשרית, הנה 
זה הגיע - שבעת מנהלי בתי החולים הציבוריים 
הם  קורונה.  חולי  ממחר  נקבל  לא  הודיעו: 
שיודע  מה  את  עשה  האוצר  משרד  צודקים! 
לעשות הכי טוב - להונות אותם במשך חודשים. 
אוי לממשלה שמזלזלת באזרחיה. בושה למשרד 
האוצר, לשר העומד בראשו שמגבה את פקידיו 
הבריאות  לשר  בושה  במילתם.  לעמוד  שלא 
ששותף מלא להונאת הציבור בכלל ולמטופלים 
בפרט. ממשלה חולה - עם בריא, די! נמאסתם! 

לכו הביתה ותנו לאזרחי ישראל לחיות בכבוד".
מענה  ללא  ירושלים  האוצר  משרד  "בגלל 
בריאותי לחולי קורונה", הגיב יו"ר סיעת יהדות 
להודעת  בתגובה  פינדרוס,  יצחק  ח''כ  התורה 
מנהלי בתי החולים הציבוריים על הפסקת קבלת 
של  פיקוח  שאין  זה  ''כך  חדשים:  קורונה  חולי 

ועדת הכספים על משרד האוצר, המשרד מרשה 
לעצמו להפר הסכמים חתומים".

עוד אמר ח"כ פינדרוס: ''לפני כחצי שנה, לאחר 
מאבק ממושך של מנהלי בתי החולים הציבוריים, 
ובהשתתפות  ובני ברק,  נתניה  נצרת,  בירושלים, 
חתם  והאופוזיציה,  מהקואליציה  הכנסת  חברי 
בתי  מנהלי  עם  חדש  הסכם  על  האוצר  משרד 
לחלקו  מתכחש  האוצר  משרד  לצערי,  החולים. 
בהסכם ומעמיד את בתי החולים הציבוריים בפני 
שוקת שבורה. כבר לפני חודשיים פניתי יחד עם 
על  הוועדה,  ליו"ר  ועדת הכספים  שליש מחברי 
לקיים  האוצר  משרד  בסירוב  דיון  שיקיים  מנת 
טרם  כזה  דיון  שחלף  הזמן  אף  על  חלקו,  את 
נערך. כך זה שוועדת הכספים שאמורה לפקח על 
של  מפלגתו  איש  ידי  על  נשלטת  האוצר  משרד 

שר האוצר".
אחת  ולסיים  להתעשת  לממשלה  קורא  "אני 
ולתמיד את הפערים התקציביים של בתי החולים 
יתכן  "לא  פינדרוס.  ח"כ  הוסיף  הציבוריים", 
ללא  תישאר  תושביה  מיליון  על  ישראל  שבירת 
בית חולים זמין לחולי קורונה בשיאו של משבר 

מתגלגל''.

מנהלי בתי החולים שערי צדק והדסה בירושלים, לניאדו בנתניה, מעייני הישועה בבני ברק, ובתי החולים האיטלקי, הצרפתי 
והאנגלי בנצרת, יצאו השבוע למאבק ציבורי והודיעו: לא נקבל יותר חולי קורונה חדשים  היום, שבעת בתי החולים פתחו 

בשביתה חלקית  במסיבת עיתונאים שקיימו בתחילת השבוע מול משרד הבריאות טענו מנהלי בתי החולים: "אנחנו מצילים 
את המדינה מדי יום, אבל לא יודעים איך לשלם לספקים, ממשלת השינוי רימתה אותנו"

בעיצומו של תחלואה גבוהה, שבעת מנהלי בתי החולים הציבוריים פתחו בשביתה חלקית

N12 :מסיבת העיתונאים של מנהלי בתי החולים הציבוריים | צילום 



מתחסנים
ושומרים
על שגרה בטוחה. 

יש לכם עוד שאלות? 
הסתמכו רק על מידע מוסמך ומהימן והיוועצו ברופא המטפל!

קו המידע - מטה ההסברה למגזר החרדי:  03-509-7000

עקב העליה בתחלואה בקרב הציבור החרדי 
הורו גדולי התורה והחסידות 
לחסן לאלתר את הצעירים מגיל 12 ומעלה. 

מפני  בהגנה  מסייע  ובטוח,  יעיל  החיסון 
תחלואה קשה ומאפשר שמירה על שגרה בטוחה. 

הורים, שמירה על הילדים
זו האחריות שלנו!

מצייתים לדעת רבותינו,
מתחסנים ועוצרים את הגל.

זן הדלתא מתפשט: 

עליה במספר הילדים החולים

והמאושפזים בבתי החולים! 
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פוליטיקאי בישראל יכול להרשות לעצמו לטעות 
מדי פעם, זה אנושי, אפשר אפילו לעשות 'סיבוב' 
הישראלי  הציבור  הטעות.  על  ולהתנצל  תקשורתי 
שוכח וסולח, לא בהכרח בסדר הזה. ובכלל, קיימא 
לן שצרות אחרונות משכחות את הראשונות, והוא 

הדין בכותרות.
במדינה  לעשות  שאסור  טעויות  מאוד  מעט  יש 
הזו, אחת מהן, היא שגיאה בהתנהלות מול משפחה 
שירותו  במסגרת  נפצע  שבנה  כזו  מול  או  שכולה 
קל  יחיד,  בבן  מדובר  כאשר  וחומר  קל  הצבאי. 
הפצוע  הבן  כאשר  וחומר,  קל  של  בנו  בן  וחומר 
על  נלחמים  והרופאים  הניתוחים  על שולחן  שוכב 

חייו.
השגיאה של ראש הממשלה נפתלי בנט בשיחתו 
וממתין  מדמעות  החנוק  האב  שמואלי,  יוסי  עם 
בבית החולים סורוקה למידע על מצבו הרפואי של 
בתוך  לרפו"ש  ניצה,  בן  אחיה  )בראל  הפצוע  בנו 
שאר חולי ישראל(, אינה רק חוסר הידע )באיזה בית 
חולים הוא מאושפז(, גם לא רק השגיאה בשמו של 
הפצוע או אפילו חוסר הרגישות המופגן והתחושה 
בהצלת  בכלל  שקוע  היה  שבנט 

תוכי במקביל.
היא  יותר,  עמוקה  השגיאה 
מקיפה את ההתנהלות כולה, החל 
אשר  הצבאית,  הפעולה  משלב 
לפי טענותיהם של חיילים אחרים 
גבול  על  הייתה   - בה  שהשתתפו 
לחזית  נשלחו  כשהם  ההפקרות, 
וידיהם כבולות כברווזים במטווח, 
של  המוחלטת  בהתעלמות  עבור 
הממשלה וחבריה מהפצוע ומצבו 
ביום  הממשלה  בהחלטת  וכלה 
מפנקת  תוספת  שאישרה  ראשון, 
בשנה  שקל  ממיליארד  יותר  של 
והותירה  הצה"ליים,  לפנסיונרים 
את הצלף הבודד חשוף בגומחה, 

פשוטו כמשמעו.
התוספת  באישור  החוצפה 
התקציביות,  לפנסיות  החריגה 
משבוע  פחות  שבעתיים:  גדולה 
הממשלה  ראש  הסביר  מאז  חלף 
בפאתוס את העובדה שהוא נמנע 
מלהטיל סגר מציל חיים, כי "לא 
לניתוחים  או  לנגמ"ש  כסף  יהיה 
אולי  הכסף  ולניתוחים  לנגמ"שים  חיים".  מצילי 

נגמר, לחברים של בני גנץ יש בשפע, רק תבקשו.
לקחו  הממשלה,  של  מובהקים  תומכים  אפילו 
מנותקת  התנהלות  השבוע.  בתחילת  אחורה  צעד 
שכזו לא נראתה במחוזותינו זמן רב. גם התקשורת 
בנט- ממשלת  את  לאתרג  הצלחה(  )ללא  שמנסה 

ענות  בקול  למחות  נאלצה  חודשיים,  כבר  לפיד 
חלושה. אם לא על הפנסיות, לפחות על כבודו של 

החייל הפצוע ומשפחתו.

החמצן של ביידן
טיסה  של  שעות   12 יש  הממשלה  לראש 
להתאושש מהמשבר, לאחריהן הוא יידרש להיערך 
למה שעשוי להיות המשבר הבא – יחסיו עם הבית 
הדמוקרטי  הנשיא  עם  הראשון  והמפגש  הלבן 
קשה  ביקורת  לראשונה  שסופג  ביידן,  ג'ו  החבול 
מבית, כולל בתקשורת הפרוגרסיבית, שחובטת בו 
ללא רחם על הנטישה החפוזה באפגניסטן והזנחתם 

של אלפי משת"פים לחסדי חסידיו של בן לאדן.
כאוויר  הבינלאומית  בזירה  להישג  זקוק  ביידן 
חמצן  מחולל  לו  לספק  עשוי  בנט  לנשימה, 
והחזית  האיראנית  החזית   – שונות  חזיתות  בשתי 
האמריקני  הממשל  צפוי  בשתיהן  הפלסטינית. 
בחזית  ישראל.  ממשלת  על  מאסיבי  לחץ  להפעיל 
המחאה  את  להשתיק  בניסיון  יתמקד  הלחץ  אחת 
הגרעין  הסכם  חידוש  עם  הצפויה  הישראלית 
האיראני, אם וכאשר. בחזית השנייה הלחץ יתמקד 
עם  הרדום  המו"מ  את  לעורר  בניסיון  דווקא 
בדמות  ישראליות  מחוות  מתן  תוך  הפלסטינים, 

ויתורים שונים ומשונים.
יוצא  ישראל  ממשלת  כשראש  הדברים,  מטבע 
חוץ  במגרש  אמריקני,  נשיא  מול  רגיש  למפגש 
או  לסרב  אפשרי  בלתי  עד  קשה  הלבן(,  )הבית 
שלא  )בתקווה  ג'ו  הדוד  של  מהדרישות  לחמוק 
תהיה איזו שגיאה מביכה כבר בשלב השמות...(. יש 
ממשלה  לראש  שמאפשרים  נדרשים  סף  תנאי  שני 
ישראלי להפגין מידת מה של קשיחות: עורף שנותן 
לו גב איתן וניסיון של כהונה במשך זמן מה כראש 

ממשלה.
היה  כבר  הוא  אובמה,  בנשיא  נאבק  כשנתניהו 
בקדנציה השלישית והרביעית, עם קואליציה איתנה 
ומפלגת שלטון יציבה. כך היה בזמנו גם עם שמיר 
ועקשנותו להתנגד לוועידת מדריד ולמזכיר המדינה 
הכל יכול דאז, ג'יימס בייקר. בנט מגיע לוושינגטון 
הגורם  שהוא  רעועה  קואליציה  עם  נוצות,  מרוט 
החלש ביותר בתוכה, עם אפס ניסיון מדיני, בוודאי 
בהול בתמונה מנחמת  צורך  ועם  מול האמריקנים, 
מזהים  מצדם,  האמריקנים  הנשיא.  עם  ומחויכת 

הסיטואציה  את  מבינים  הלחץ,  את 
תמונה  עבור  מחיר  לגבות  ויודעים 
לזרוק  עשויים  הם  היותר,  לכל  כזו. 
הסיוע  הרחבת  בדמות  עצם  איזו  לו 
בנט  בה  דולרים,  בכמה  הביטחוני 

יוכל לנפנף בשובו ארצה.

גיוס חובה
הפנסיות  שערוריית  בצל 
ביום  הממשלה  אישרה  התקציביות, 
המתוקן,  הגיוס  חוק  את  גם  ראשון 
אותנו  יאכיל  עוד  הניסיון  פי  שעל 
מדורים.  ספור  אין  ויפרנס  מרורים 
עד הרגע האחרון, עמד אישור החוק 

גיל  כמו  לכאורה  פעוט  עניין  בגלל  שאלה,  בסימן 
הפטור. בנט טען כי התחייב להוריד את גיל הפטור 
24. הפשרה בחסות אלקין:  ל-21, גנץ התעקש על 
ל-22  שנתיים  בעוד  יטפס   ,21 עם  יתחיל  החוק 

ובשנה שלאחר מכן ל-23, ובא לציון גואל.
עקיפה  השלכה  יש  הפטור  גיל  של  לנושא  אבל 
ומשמעותית יותר: החוק קובע גם יעדי גיוס, שעל 
ברי  ואינם  כמעט  כך  גם  בתחום,  ה'מבינים'  פי 
יותר  עוד  גיל הפטור מקשה  השגה. אלא שהורדת 
על השגת היעדים, משום שכל מי שעבר את גיל 21, 
ובמצב דברים רגיל אולי היה מתגייס, צפוי במקרה 

כזה להוציא פטור ובכך להשפיע גם על היעד.
של  במקרה  ענישה  כוללים  גם  יעדים  וכמובן, 
2023, אם לא תהיה  אי עמידה בהם – כבר בשנת 
סנקציות  יוטלו  מהיעד,   95% לפחות  של  עמידה 
שנים   5 במשך  אם  בנוסף,  הישיבות.  על  כלכליות 
חוק  ויחול  יבוטל  ביעדים, החוק  לא תהיה עמידה 

גיוס רגיל על כלל בחורי הישיבות.
האישור בממשלה מהווה רק יריית פתיחה בקרב 
לאשר  הממשלה  תצטרך  הבא  בשלב  הגיוס.  על 
כאן,  הכנסת.  במליאת  קריאות  בשלוש  החוק  את 
הסיכוי להישג גבוה מהרגיל. עבאס ומועצת חכמי 
הנוגע  בכל  בפרט  להפתיע,  יכולים  עוד  השורא 
שלא  הסיבה  זו  ולגיוס.  לצה"ל  הקשורה  לחקיקה 
מעט מהח"כים החרדים אופטימיים ביחס לסיכויים 

לשפר במעט את ההצעה.
אתגר  עם  להתמודד  תצטרך  הממשלה  בינתיים, 
הרפורמות  סביב  הפנימיות  הקטטות  יותר:  גדול 
ההסדרים,  חוק  במסגרת  המתוכננות  הכלכליות 
הרפורמה  הוא  הדגל  אתגר  זו,  לשעה  כשנכון 
בחקלאות, עם לא פחות מאחד עשר ח"כים משורות 
התקציב  בעד  יצביעו  לא  כי  שהודיעו  הקואליציה 
אם הרפורמה לא תבוטל, לעומת שר האוצר איווט 
ומתעקש  דגל  פרויקט  ברפורמה  שרואה  ליברמן, 
שלא לוותר על פסיק. ומי שמשוכנע שאיווט ימצמץ 
ראשון, צריך להיזכר בקלות שבה האיש פיזר כאן 

ממשלות בעשורים האחרונים.

קוראים לו בראל

האישור בממשלה מהווה רק 
יריית פתיחה בקרב על הגיוס. 
בשלב הבא תצטרך הממשלה 
לאשר את החוק בשלוש קריאות 
במליאת הכנסת. כאן, הסיכוי 
להישג גבוה מהרגיל. עבאס 
ומועצת חכמי השורא עוד 
יכולים להפתיע, בפרט בכל 
הנוגע לחקיקה הקשורה לצה"ל 
ולגיוס. זו הסיבה שלא מעט 
מהח"כים החרדים אופטימיים 
ביחס לסיכויים לשפר במעט את 
ההצעה

על סדר היום

שיחה כושלת. יוסי 
שמואלי, אבי החייל 
הפצוע

אבי גרינצייג
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החסמים של גנץ
שוב  לכותרות  עלתה  שעבר,  השבוע  בסוף 
ח"כ  לבן,  כחול  ויו"ר  הביטחון  ששר  האפשרות 
ויעמוד בראשות  ימין-חרדים  בני גנץ, יחבור לגוש 
בתפקיד  מסתפק  כשנתניהו  חלופית,  ימין  ממשלת 
מתי  של  הפרסום  פי  על  החלופי.  הממשלה  ראש 
כראש  לכהן  לגנץ  הוצע  היום',  ב'ישראל  טוכפלד 
ממשלה לאורך כל הקדנציה, אך הוא מצדו מעדיף 
לפני   - בכנסת  התקציב  העברת  לאחר  עד  לחכות 

שישקול את ההצעה ברצינות.
באפשרות  שמדובר  ספק  אין  נתניהו,  מבחינת 
בכנסת  היחיד  הוא  גנץ  כך,  גם  ביותר.  הקורצת 
הנוכחית מלבד לפיד, שמעבר שלו לבדו מצד לצד 
- די בו כדי לייצר ממשלה אחרת. בהנחה שממשלת 
הרשימה  על  להישען  תוכל  לא  ימין-חרדים 
אחרת שחבירה  בודדת  מפלגה  אף  אין  המשותפת, 
את  להשיג  לו  תסייע  הימין  לגוש  שלה  אפשרית 

שישים ואחד המנדטים הדרושים.
מספרים,  של  טכני  בעניין  רק  מדובר  לא  אבל 
האישי.  במישור  גם  גנץ  עם  לעבוד  יודע  נתניהו 
השניים  הקודמת,  בממשלה  החיכוכים  כל  למרות 
ביטחוניים,  בנושאים  בפרט   – רע  לא  הסתדרו 
גם  ביניהם.  בסיסית  הערכה  איזו  קיימת  כי  ונדמה 
ראש  אמנם  הוא  כשגנץ  המובטח,  המשקל  שיווי 
נתניהו  אך  לפירוקה,  במפתחות  ומחזיק  הממשלה 
משפיע יותר בקרב רוב החברים בה, עשוי להועיל 
לשימור היחסים. אין כמו תלות הדדית, כד למנוע 

תליה הדדית.
הטבעי  האמון  חוסר  למרות  גנץ,  מבחינת  גם 
והחשש מהפקדת גורלו בידיו של נתניהו, זו עדיין 
הן  הנוכחי.  ממצבו  ערוך  לאין  עדיפה  אפשרות 
משום שבממשלה הקיימת הוא נספר בקושי כגלגל 
ובוודאי לא במעמד  חמישי, אחרי מיכאלי ועבאס, 
במבט  שגם  משום  והן  בפועל,  ממשלה  ראש  של 
עצמו מכס  את  לבנות  יוכל  הוא   – עתיד  פני  צופה 
ימין- גוש  וליצור לעצמו ברית עם  ראש הממשלה 
לתפקיד  עתידי  כמועמד  גם  אותו  שתבסס  חרדים, 
בקרב  מסוים  אלקטורלי  מחיר  ישלם  אם  )גם 
מצביעיו. רצוי לזכור ששמונת המנדטים שהצביעו 
לו בפעם האחרונה, עשו זאת בידיעה שגנץ מסוגל 

כבר להפר את הבטחתו שלא לחבור לנתניהו(.
עד כאן מנינו את האינטרסים המשותפים והסיבות 
בגללן שותפות כזו עשויה בתיאוריה לצאת לפועל. 
אבל בכל הנוגע לעולם המעשה, נדמה שהאפשרות 

הליכוד,  מבכירי  כמה  של  בדמיונם  קיימת  בקושי 
שמונעים  משמעותיים  חסמים  שלושה  בגלל  וזאת 

את המהלך.
החסם הראשון הוא חברי הכנסת של כחול לבן, 
מכל  גנץ  נפטר  הקודמות  הבחירות  לקראת  אמנם, 
אלו שרכבו על גבו ולא ראו את עצמם כפופים לו 
וחיימוביץ',  )ניסנקורן  מהותיות  החלטות  בקבלת 
למשל(, עדיין, כאשר הרכבת קואליציה תלויה על 
חרדים,  ימין  גוש  של  )וקואליציה  קול  של  חודו 
בצירוף ח"כ שיקלי וחברי כחול לבן, תמנה בדיוק 
שישים ואחד חברי כנסת(, יימצא תמיד מי שיעשה 
שרירים ואולי יוביל לקריסתו של הרעיון כבר בשלב 
זו  הראשונה,  הקונסטרוקטיבית  האמון  אי  הצבעת 

שתציע את ראשות הממשלה לגנץ.
גנץ,  של  האישיות  דעותיו  הוא  השני  החסם 
רחוק  הוא  אבל  מובהק,  שמאל  איש  אינו  שאמנם 
הימין  של  האידיאולוגי  הקו  את  מלהכיל  מאוד 
לשבת  יותר  לגנץ  נוח  מה,  במידת  קיצוני.  המוגדר 
של  אצבעותיהם  על  ולהישען  רע"ם  עם  בממשלה 
בממשלה  לשבת  מאשר  עודה,  ואיימן  טיבי  אחמד 
עם סמוטריץ' ולהיות תלוי באצבעותיהם של איתמר 

בן גביר ואבי מעוז.
לבסוף, החסם השלישי והחזק ביותר, הוא חוסר 
האומץ של גנץ. נכון, פעם אחת הוא כבר עשה את 
הידיעה  אולם  כבד.  מחיר  עליו  שילם  וגם  הצעד 
לקריסתה של  יוביל  אם  יחסית,  שבמצבו המוחלש 
ממשלה שנתמכת הן על ידי המיינסטרים התקשורתי 
יהפוך  הוא  בישראל,  המשפט  מערכת  ידי  על  והן 
לקרבן האולטימטיבי של שתי המערכות הללו – די 
האומץ  את  מלגלות  יימנע  שגנץ  להבטיח  כדי  בה 
הנדרש ולעשות צעד נועז שכזה. עד כדי כך הדברים 
פשוטים, שאפילו שותפיו לממשלה, בדגש על לפיד 
ראש,  בקלות  בו  לנהוג  חוששים  אינם  וליברמן, 
משום שהם יודעים שאין לו כל אלטרנטיבה שהוא 

עשוי לנקוט בה ברצינות.
שישאל,  מי  ישאל  פשוטים,  כך  כל  הדברים  אם 
מי  ואת  מלכתחילה  השמועה  בהפצת  הטעם  מה 
היא משרתת? התשובה היא ששמועה כזו משרתת 
את כל המעורבים: לאופוזיציה היא מספקת שביב 
נוסף של תקווה שמסייע ללכד את השורות ולתקוע 
טריז בין חברי הקואליציה. לגנץ היא מספקת מינוף 
פנימי של כוחו בממשלה, שלפחות חלק מהחברים 
בה עשויים לקחת ברצינות את האיומים המרומזים 
מכיוונו. לבסוף, תמיד קיים איזה שהוא סיכוי קלוש 
יגרום  שאכן  פוליטי,  שלג  כדור  של  להיווצרותו 

לתהליך להתממש - בניגוד לכל הסיכויים.
גנץ,  דווקא  גבה  מהחשיפה,  הראשון  הרווח  את 
תוך  השבוע,  התקציביות  הפנסיות  של  באישורן 
גמור  ובניגוד  האוצר,  פקידי  של  שיניים  חריקת 
רוב שרי הממשלה, שנאלצו על כרחם  לדעתם של 
להצביע בעד, כי גנץ עשה פרצוף חמוץ. או בקיצור, 
הזה  במקרה  ששווה  ספין,  של  בכוחו  תזלזלו  אל 

יותר ממיליארד שקל בשנה.

הכתובת על הקיר
בתחילת השבוע החלה את פעולתה 
לבדיקת  המיוחדת  החקירה  ועדת 
במקצת,  מרענן  באופן  מירון.  אירועי 
בשקיפות  הועדה  דיוני  משודרים 
החפץ  וכל  האומה,  כל  לעיני  מלאה, 
בהתנהלות  ולצפות  להיכנס  יכול 

הועדה, חבריה ונחקריה.
ייאמר מראש, ארבעה חודשים כבר 
נותרו  תשעה  מירון,  אסון  מאז  חלפו 
גם בתסריט הכי  עד להילולא הבאה. 
בקושי  תספיק  הוועדה  אופטימי, 
את  ולכתוב  הביניים  דו"ח  את  לסיים 
לצלוח  עדיין  שיידרשו  המלצותיה, 
גם  הנראה  וככל  ממשלה  אישור 
שהאתר  הסיכוי  תקציביים.  שינויים 
ההתאמות  את  יעבור  במירון  הנכסף 
הקרוב  בעומר  לל"ג  עד  הנדרשות 
האיראני  שהנשיא  לסיכוי  שקול   -
החדש יוותר מרצון על מתקני הגרעין.
לבעיה,  מודעים  הוועדה  חברי  גם 
המחוז  במפקד  להפציר  הספיקו  והם 
הראשון,  והעד  במשטרה  הצפוני 
להיערך  להתחיל  לביא,  שמעון  ניצב 
אלא  הבאה.  להילולא  מעכשיו  כבר 
שדווקא לפי עדותו של לביא, הפתרון 

דורש  והוא  מהשרוול,  להישלף  יכול  לא  האמיתי 
שינוי פאזה מעמיק בכל הנעשה בהר. מדינת ישראל 
צריכה לארגן את השטח כולו מחדש, להרחיב את 
כבישי הגישה, ובאופן כללי, לנהל את האתר מספר 

2 בתיירות היהודית בישראל כראוי.
הקיר,  על  הכתובת  הזהרנו:  שלא  תגידו  אל 
קורבנות  וחמישה  והיא חקוקה בדמם של ארבעים 

טהורים.

חדש ימינו כקדם? נתניהו וגנץ בעידן אחר | צילום: לע"מ

ארבעה חודשים כבר חלפו מאז 
אסון מירון, תשעה נותרו עד 
להילולא הבאה. גם בתסריט 

הכי אופטימי, הועדה תספיק 
בקושי לסיים את דו"ח הביניים 

ולכתוב את המלצותיה, 
שיידרשו עדיין לצלוח אישור 

ממשלה וככל הנראה גם 
שינויים תקציביים. הסיכוי 

שהאתר הנכסף במירון יעבור 
את ההתאמות הנדרשות עד 

לל"ג בעומר הקרוב - שקול 
לסיכוי שהנשיא האיראני 

החדש יוותר מרצון על מתקני 
הגרעין
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"תמיד היינו מקנאים בחקלאים על הזכות הגדולה שנפלה 
בחלקם לקיים את מצוות השמיטה בארץ ישראל"

מסע הסברה והדרכה הלכתית למתקרבים 
לקראת שנת השמיטה הבעל"ט 

מאת: חיים רייך

מחזקים את גיבורי הכוח: חברי הכנסת של דגל התורה, השתתפו 
במושבי  כח  גיבורי  לחקלאים  מיוחד  חיזוק  בסיור  שעבר  בשבוע 
קרן  יו"ר  השביעית,  קרן  הנהלת  עם  יחד  ועולש  אחיטוב  השרון 
בנימין  הרב  השביעית  קרן  מנכ"ל  קוגלר,  בנציון  הרב  השביעית 
כהן, הרב אליהו ברונר – מנהל ת"ת נר שמואל של החינוך העצמאי 
סיידה  – רב  בחדרה שכמה מילדי המושב הם תלמידיו, הרב חן 

מושב אחיטוב וראש מח' הכשרות ברמת גן.
במהלך הסיור המשלחת הנכבדה ביקרה בשדותיהם של החקלאי 
מושב   – דניאל  יחזקאל  החקלאי  אחיטוב,  מושב   – סבח  תמיר 

אחיטוב, החקלאי יצחק חדד – מושב עולש. 
ואמר  בביקור  מאוד  התרגש  גפני  משה  ח"כ  התורה  דגל  יו"ר 
לחקלאים: "אנו חברי הכנסת של דגל התורה חלק ממושב אחיטוב 
ליבנו עמכם, ובכל בעיה או צורך שקשור לממשל או כל דבר אחר 

את מוזמנים לפנות אלינו ונשתדל ככל יכולתנו".
ולמען החקלאים  בכלל  ישראל  עם  כל  למען  פעלנו  "אנו תמיד 
בה  היו  לסיעה  שחבריי  הועדות  ובשאר  הכספים  בוועדת  בפרט, 
חברים וכך גם נעשה עתה לנוכח ההתנכלות של הממשלה הנוכחית 
הרב  אמר  בפרט"  החקלאות  ובענף  בכלל  לדת  שקשור  דבר  בכל 
יוכלו  שיהודים  הכל  ונעשה  חקלאי  היה  אבינו  "אברהם  גפני. 

להמשיך להתפרנס מחקלאות".
"אני  וסיפר להם על משפחתו.  פנה לחקלאים  אורי מקלב  ח"כ 
בחקלאים  מקנאים  היינו  ומתמיד  ומאז  חקלאים  למשפחת  צאצא 
השמיטה  מצוות  את  לקיים  בחלקם  שנפלה  הגדולה  הזכות  על 
בארץ ישראל. אני רוצה לחזק אתכם במשימת הקודש שמונחת על 

כתפיכם. כל העם עומד מאחוריכם ותומך בכם".
והציע להם עזרה בכל  יעקב אשר, פנה גם הוא לחקלאים  ח"כ 
כל  דלתות  לעזרה,  זקוקים  אתם  אשר  נושא  "בכל  שיידרש.  נושא 
אחד מחברי הכנסת של דגל התורה פתוחה בפניכם" אמר הרב אשר. 
והחקלאים  בכלל  אחיטוב  תושבי  למען  השדולה  אנחנו  "מעתה 
נושא  עם  תקציר  מסודר  לנו  תעבירו  רק  בפרט.  השמיטה  שומרי 

הבעיה ומי הממונה על כך ואנו נעשה ככל יכולתנו לסייע לכם". 
"אנו  הכח.  גיבורי  לחקלאים  שבחים  חלק  פינדרוס  יצחק  ח"כ 
מלאי התפעלות על עוצמת המסירות נפש שלכם החקלאים שחכמנו 
ישראל  עם  כל  את  מאחדים  אתם  כח  כגיבורי  אתכם  מכנים  ז"ל 

ובזכותכם יש לנו זכות קיום בארץ הזו".
הפריחה  ועל  ביישוב  ההיסטוריה שלו  על  סיפר  סיידה  חן  הרב 
כולו. "הגעתי למושב  הרוחנית העצומה בשנים האחרונות באזור 
כעת  שעובדים  השחר  איילת  ארגון  ע"י  שנה  כ-20  לפני  אחיטוב 
בשת"פ עם קרן השביעית לחיזוק הרוחני של החקלאים בתקופת 
שממה  מדבר  היה  לכאן  "כשהגענו  סיידה.  הרב  סיפר  השמיטה", 
עירוב  טהרה,  מקווה  ביום,  מנינים  כמה  יש  ב"ה  ועתה  רוחני, 
ומשם  תורניים  חינוך  במוסדות  ללמוד  שעברו  ילדים  ואף  מהודר 
גם  יהיה  דשמיא  בסייעתא  השנה  קדושות.  לישיבות  המשיכו  אף 
 60% המגדל  אחיטוב  במושב  שמיטה  שומרי  חקלאים  לראשונה 

מתצרוכת המלפפונים של ישראל".
יו"ר קרן השביעית הרב בן ציון קוגלר סיכם את המפגש וביקש 

מהח"כים שישמעו ישירות מהחקלאים עם אלו קשיים והתמודדויות 
קוגלר  הרב  השמיטה.  בתקופת  כזאת  לעת  להתמודד  נאלצים  הם 
החקלאים.  את  לחזק  ובאו  שטרחו  הכנסת  לחברי  להודות  ביקש 
"לאורך כל השנים חברי הכנסת של דגל התורה ובראשם היו"ר הרב 
גפני סייעו להשגת תקציבים לסיוע לחקלאים בשמיטה, והשתדלו 
לסייע בכל שאר הבעיות שהועלו לפתחם, אנחנו בטוחים שתמשיכו 

להמשיך ולסייע בכנסת ככל ניתן לחקלאים שומרי השביעית".
בכנסת  התורה  דגל  סיעת  חברי  התכנסו  המרגש,  הסיור  בתום 
לישיבת עבודה בסוכתו של החקלאי יצחק חדד ממושב עולש, שם 
פגשו עוד תושבים מהסביבה ששיבחו את בעל האכסניה על מעשי 
הצדקה בסתר שהוא עושה למען התושבים ובירכו אותו בהצלחה 

וברכה בכל מעשי ידיו.

מאת: יחיאל חן

בארגון  והסליחות  הרחמים  חודש  לה':  שבת  הארץ  ושבתה 
ופרויקטים, לקראת  הידברות הוא מטבע הדברים עמוס פעילויות 
מבקשים  העם  שכבות  מכל  יהודים  נפתח,  הלב  הבעל"ט.  החגים 
והפעילים  הדין,  יום  לקראת  מלכנו  אבינו  עם  ולהתפייס  להתקרב 
המסורים ממלאים את שליחותם מסביב לשעון, בשאיפה לחזק עוד 
יהודי ולקרב עוד משפחה לדרך התורה, רגע לפני שמלך במשפט 

יעמיד ארץ וכל באי עולם יערבון לפניו כבני מרום. 
הידברות  רבני  הורו  הבעל"ט  תשפ"ב  השמיטה  שנת  לקראת 
להוסיף עוד נדבך לפעילות הקירוב הענפה, ולצאת למסע הסברה 
והדרכה על קיום מצוות השמיטה בקרב המון העם, שרובם אינם 
מודעים לפרטי ההלכות ודיני שנת השבע. ואכן במהלך הקיץ הוקם 
בשפה  הלכתיות  חוברות  כנסים,  תורה,  שיעורי  של  ייעודי  מערך 
ההלכה  במוקד  לשעון,  מסביב  הלכתי  מענה  לצד  ונעימה,  ברורה 
ברורה  בשפה  המשיבים  מוסמכים,  הוראה  מורי  ידי  על  המאויש 

ונעימה על כל השאלות הנוגעות לשנת השמיטה הקריבה ובאה. 
הרה"ג רבי ירון אשכנזי, חבר וועדת הרבנים של הידברות מרחיב 
על הפעילות: מאות אלפי יהודים מתקרבים בארץ ובעולם רואים 

בס"ד בארגון הידברות את הכתובת הטבעית לכל שאלה והתלבטות 
בנושאי יהדות והלכה. אנחנו עמלים כל השנה לפרסם ולחזק את 
לגבי  למשל  כמו  והלכתיים,  תורניים  נושאים  במגוון  המודעות 
בבית  המטבח  כשרות  המאכלים,  כשרות  על  ההקפדה  חשיבות 
נוגע למעשה רק אחת לשבע שנים,  נושא השמיטה  ועוד.  היהודי 
ולכן המודעות אליה נמוכה יחסית בציבור זה, ואנו פועלים למלא 
את החסר בכל האמצעים העומדים לרשותנו בממלכת הקירוב של 

הידברות".  
הציבור,  מכלל  לשאלות  בנוסף  כי  מציינים  ההלכתי  במוקד 
הגיעו גם עשרות פניות של חקלאים שביקשו הדרכה ומענה הלכתי 
נכונה לקראת שנת השמיטה. "לא מדובר רק בהסברת  להיערכות 
מונחי היסוד כמו אוצר בית דין, פח שמיטה, יבול נוכרי, יבול חול, 
היתר מכירה וכדומה, אלא גם בהדרכה מעשית לחקלאים המודעים 
בנוגע  מורכבות  הלכתיות  בסוגיות  נתקלים  אך  המצווה  לפרטי 
לתפעול השדה או היקב לקראת השמיטה. לא פעם אנחנו נדהמים 
לשמוע חקלאי מקיבוץ חילוני לחלוטין המדגיש באוזנינו כי הוא 
רוצה להדר ולהחמיר במצווה בלי שום פשרות והיתרים דחוקים, מי 
כעמך ישראל" מצהיר בהתרגשות הרה"ג רבי ירון אשכנזי, מבכירי 

רבני הקירוב והמפקח הרוחני של קו ההלכה.  
במקביל לפעילות בנושא שנת השמיטה עמלים בתקופה זו מאות 
פעילי הידברות על שורת פרויקטים ופעילויות רחבות היקף לקראת 
ייעוץ  הארץ,  רחבי  בכל  ותשובה  סליחות  כנסי  כולל  תשרי,  חגי 
והדרכה בנושאי שמירת מצוות, העברת שיעורי תורה על משמעות 
בבתים,  מזוזת  והתקנת  בדיקה  החג,  ומצוות  והרצון  הרחמים  ימי 
סיוע ועזרה למשפחות נזקקות בעלי תשובה לקראת החגים ועוד, 
כאשר כולם מכוונים למטרה הקדושה: להשיב לב אבות על בנים 

ולב בנים על אבותם.

חברי הכנסת של דגל התורה – משה גפני, אורי מקלב, יעקב אשר ויצחק פינדרוס, יצאו לסיור מיוחד שאורגן ע"י קרן השביעית בראשות הרב 
בנציון קוגלר והמנכ"ל הרב בנימין כהן בקרב החקלאים במושבים אחיטוב ועולש, כדי לחזק אותם לקראת שנת השמיטה

מערך שיעורי תורה, מאמרים הלכתיים ומענה טלפוני מסביב לשעון: רבני הידברות מביאים את בשורה השמיטה והלכותיה לרבבות יהודים מתקרבים 

"וציויתי את ברכתי לכם בשנה השישית" 

 ח"כי דגל התורה וראשי 'קרן השביעית' בסיור בשטח 
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מאות משתתפים באירועי הוקרה 
למשפחות וצוותי 'אהל שרה'

מאת: יחיאל חן

ולקראת  מאתגרת  קורונה  שנת  של  בסיומה 
אירועים  אהל שרה  ארגון  ערך  השנה החדשה, 
שזוכים  והצוותים,  למשפחות  עוצמתיים 
של  העוטפת  המשפחתית  בחממה  חלק  להיות 
נערכו במסגרת מוטיב  "אהל שרה". האירועים 
אודות  משמעותי  זרקור  המניח  "בזכותך" 
אשר  משפחה  כל  שאוספת  העצומות  הזכויות 
בן  עצומים,  בכוחות  ובאמונה,  באהבה  מגדלת 
ערבי  אלו  היו  במקביל,  מוגבלות.  עם  משפחה 
הערכה והוקרה לצוות הנרחב של עמותת "אהל 
החינוך,  במערכי  עובדים,  מאות  המונה  שרה" 
החניכים  את  שמלווים  והדיור  התעסוקה 

והבוגרים מהגיל הרך ועד שיבה.
פתחה  "ִּבְזכּוֵתְך"  היוקרתי  הנשים  אירוע  את 
בדברי  שרה  אהל  מנהלת  וינברג,  מלכה  הגב' 
את  המנחים  העקרונות  בציון  שזורים  ברכה 
האמונים  בעבודתם  שרה  אהל  של  הצוותים 
ומושתתים על היסודות שבנתה מיסדת הארגון 
בהנהלה  עומד  שכיום  ע"ה  גינזבורג  הגב' 
גינזבורג  ישראל  אברהם  הרה"ג  בנה  הרוחנית, 
העמותה  פעילות  את  סקרה  בדבריה  שליט"א. 
לב  שימת  תוך  הארגון,  חלקי  בכל  הענפה 
ביצירתיות  הצוות  עמד  בהם  הקורונה  לאתגרי 
את  זיכתה  שאף  השראה,  מעוררת  ובהצלחה 
של  קורונה"  מצטיין  "אות  בקבלת  העמותה 

משרד הרווחה.
מרגשת,  במצגת  מצפייה  נהנו  המשתתפות 
חניכים  למספר  שהופנו  שאלות  הציגה  אשר 
תשובותיהם  ואת  שרה"  "אהל  של  ובוגרים 
בקהילה,  שילוב  על  ללב,  והנוגעות  הכנות 
עצמאות וקידום בתוך מעטפת תמיכה מיוחדת 

ומקיפה שמפעילה העמותה.
המרצה המפורסם הרב כפיר שחר הי"ו ריתק 
את הקהל בהרצאה מעמיקה על כוחן של נשים 
חיזוק  העניקו  דבריו  עולמות.  לברוא  ועוצמתן 

והתעלות בימי רחמים וסליחות אלה. 
הנשים  הוזמנו  המצוינת  הארוחה  לאחר 
אמנותי  ממופע  ולהתענג  ליהנות  היקרות 
על הבמה  נגניות.  בליווי שתי  מרהיב  ומוזיקלי 
הופיעה היוצרת גב' אודל קליגר, בסיפור אישי 
ושירה.  מצגת  ובליווי  דמעות,  וסוחט  מטלטל 
ברכהן  יפוש  גב'  הזמרת  המוזיקלית  האמנית 
נפלאה.  מקצועית  בשירה  הקהל  את  סחפה 
שירתה הקסומה חיברה את המשתתפות מהיכל 
אווירת  את  והעצימה  התשובה  להיכל  הנגינה 
ההתעלות של חודש אלול ששררה בעולם. קול 
דודי דופק פתחי לי, שרה הזמרת ברכהן והקהל 

כולו נסחף לרוממות הנפש.
הערב  את  לסיים  התקשו  המשתתפות  מאות 
ולהיפרד מתחושת האחדות וההתעלות שאפפה 

כוחות  של  ושפע  ביד  יוקרתי  שי  עם  כולן.  את 
מחודשים בלב, התפזרו הנוכחות לביתן, יודעות 
שלכל מקום תמשיך ללוות אותן משפחת "אהל 

שרה" באהבה, במסירות ובנתינה ללא גבולות.
"ִּבְזכּוְתָך" לבני משפחות של  אירוע הגברים 
חניכים ובוגרים ב "אהל שרה" ולאנשי הצוותים 
והתעלות  תפילה  יום  בסימן  נערך  בארגון, 
בהעתרת  נפתח  המרגש  הערב  הארץ.  בצפון 
תפילה ותחינה על ציונו הקדוש של רבי שמעון 
בר יוחאי באתרא קדישא מירון. משם המשיכו 

המשתתפים אל צפת עיר המקובלים. 
באווירת הוד קדומים קסומה, מול הרי צפת 
באולם  הקהל  התכנס  והמסתורין,  הסוד  רווי 
ההיסטורי  האמנים  רובע  בלב  האדום"  "החאן 
מסעודה  הנוכחים  נהנו  שם  העתיקה.  שבעיר 
חגיגית בשרית ועשירה מבית מטעמי "מנדיס", 

בניחוח צפתי משכר שאין בלתו.
שיחת  מסר  שחר  כפיר  הרב  הידוע  המרצה 
דיומא,  בענייני  אלול  חודש  באווירת  חיזוק 
וקירב את המשתתפים לאווירת הימים הנוראים, 

לחלות פני המלך בשדה.
לקראת סיומו של הערב, נערך קומזיץ שירה 
קמפה,  נפתלי  הרגש,  אמן  של  בניצוחו  סוחף 
בליווי שירה סוחפת. אל הזיץ המרגש הצטרפו 
בחורי ישיבת רינה של תורה ויחד עלתה השירה 
עד לב השמיים, ובוודאי סללה לה דרך לכיסא 
כולנו  שנצא  ולבקש  רקיעים  לבקוע  הכבוד, 

זכאים בדין.
בסיומם של שני האירועים עמוסי ההשראה, 
האחרון,  לפרט  עד  היטב  מושקעים  תכנים  עם 
המשתתפים.  בין  יוקרתיות  הגרלות  נערכו 
שוות  יוקרה  ממתנות  נהנו  המאושרים  הזוכים 
במיוחד, בתרומתם המבורכת של בתי העסקים 
למוצרי  צורף  ת.  לאירוע:  חסותם  שהעניקו 
לבית  ריהוט  הממשרד  רפאלי,  קניון  חשמל, 
קניון  בייגל  כתיבה,  למכשירי  קלוו  ולמשרד, 
הנדסה  עבודות  מגן   , ואלקטרוניקה  חשמל 

בנאיות ומנדל חומרי בנין.
לתרומה  מעבר  הללו  שהארועים  ספק  "אין 
את  בכולנו   חזקה  למשפחות,  שלהם  הישירה 
גדול  לארגון  והשייכות  הלכידות  תחושת 
את  שפגש  הצוות  שקבל  התמיכה  ומקצועי. 
על  שהודה  אמצעי  בלתי  באופן  המשפחות 
מעודד  שווים  בין  כשווה  להשתתף  ההזדמנות 
אותנו לחשוב מחדש  על החלק של המשפחות 
ולהוביל אותנו  בהתמודדות היומיומית שלהם, 
 " המשפחות.  לרווחת  נוספות  פעולות  ליזום 
אומרת הגב' וינברג מנהלת אהל שרה ומוסיפה: 
לנו  חשוב   כמה  לנו  הוכיחו  הללו  "הארועים 
את  שהפקידו  המשפחות  בין  הקשר  את  לחזק 
המסורים של  הצוותים  לבין  מכל  להם  היקרים 

אהל שרה". סכמה הגב' וינברג את הדברים. 

ערבי גיבוש, חיזוק והתעלות שנערכו למשפחות ולצוותים של ארגון "אהל שרה", העלו על 
נס את הזכויות העצומות של המגדלים במסירות בני משפחה עם צרכים מיוחדים, לצד 

מסירות אנשי הצוות של הארגון בכל חלקיו: חינוך, תעסוקה ודיור

בשערי 
אלול

                 

ְוָלנּו ּבֶׁשת ַהָּפִנים 
 הסליחות סדר  את  מתחילים  אנו 

של  בשבחו  שמדברים  רבים  בפסוקים 
שיש  לב  לשים  צריך  ראשית  הבורא. 
מהווה  הראשון  הקטע  ברור.  סדר  אלו  בפסוקים 
ּבֶׁשת  ְוָלנּו  ַהְּצָדָקה,  ה'  לסליחות: ְלָך  הקדמה 
בפיסקא "ִּכי  הראשון  החלק  סיום  עד  ַהָּפִנים. וכך 

ַאָּתה ֹׁשֵמַע ְּתִפָּלה".
מזכירים  פסוקים שבהם  שבעה  באים  אח"כ 
ָעֶדיָך  ְּתִפָּלה,  ֹׁשֵמַע  ה':  לבית  הביאה  את 
ְלִהְׁשַּתֲחֹות  ָּבָשֹר  ָיֹבאּו. ָיבֹוא ָכל  ָּבָשֹר  ָּכל 
ִויַכְּבדּו  ה',  ְלָפֶניָך  ה'. ָיבֹואּו ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ְלָפֶניָך 
ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה,  ִלְׁשֶמָך: ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה 
ַלֲהֹדם  ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹעֵשֹנּו. ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו,  ה' 
הֹודּו  ִּבְתִהָּלה,  ֲחֵצרֹוָתיו  ְּבתֹוָדה  ַרְגָליו. ֹּבאּו ְׁשָעָריו 
ַחְסְּדָך ָנבֹוא ֵביֶתָך,  ְּבֹרב  ַוֲאַנְחנּו  ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו  לֹו 
ִנְׁשַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך. ִהֵּנה ָּבְרכּו ֶאת ה' 
ָּכל ַעְבֵדי ה', ָהֹעְמִדים ְּבֵבית ה' ַּבֵּלילֹות. ְשֹאּו ְיֵדיֶכם 

ֹקֶדׁש, ּוָבְרכּו ֶאת ה':
המדברים בקדושת  פסוקים  באים  אח"כ 
ַלֲהֹדם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  אלוקינו  ה'  ה': רֹוְממּו 
ְוִהְׁשַּתֲחוּו  אלוקינו  ה'  רֹוְממּו  ַרְגָליו ָקדֹוׁש הּוא. 
ַלה'  ִהְׁשַּתֲחוּו  אלוקינו.  ִּכי ָקדֹוׁש ה'  ְלַהר ָקְדׁשֹו, 
ֶאל  ִנְׁשַּתֲחֶוה  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ִמָּפָניו  ִחילּו  ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש, 
ֲאִמֶּתָך,  ְוַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ֵהיַכל ָקְדְׁשָך ְונֹוֶדה ֶאת ְׁשֶמָך 
ְצָבאֹות  ֱאֹלוקי  ה'  ִאְמָרֶתָך.  ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל  ִהְגַּדְלָּת  ִּכי 
ִמי ָכמֹוָך ֲחִסין ָיּה, ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך. ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק 

ַיֲעֹרְך ַלה', ִיְדֶמה ַלה' ִּבְבֵני ֵאִלים:
המדברים בגדולת  פסוקים  מובאים  בהמשך 
אלוקים  ַאָּתה  ִנְפָלאֹות,  ְוֹעֵשֹה  "ִּכי ָגדֹול ַאָּתה  ה': 
ְׁשָחִקים  ְוַעד  ַחְסֶּדָך,  ָׁשַמִים  ִּכי ָגדֹול ֵמַעל  ְלַבֶּדָך. 
ֵחֶקר:  ְמֹאד, ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין  ּוְמֻהָּלל  ֲאִמֶּתָך. ָּגדֹול ה' 
ִּכי ָגדֹול ה' ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל אלוקים. 
ֲאֶׁשר  אלוקים.  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך  ֵא-ל ָּגדֹול ה',  ִּכי 
ְכַמֲעֶשֹיָך  ַיֲעֶשֹה  ֲאֶׁשר  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ֵא-ל  ִמי 
ְוִכְגבּוֹרֶתיָך: ִמי ֹלא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך ַהּגֹוִים ִּכי ְלָך ָיָאָתה, ִּכי 
ְבָכל ַחְכֵמי ַהּגֹוִים ּוְבָכל ַמְלכּוָתם ֵמֵאין ָּכמֹוָך. ֵמֵאין 
ְזרֹוַע  ְלָך  ִּבְגבּוָרה.  ה', ָּגדֹול ַאָּתה ְוָגדֹול ִׁשְמָך  ָּכמֹוָך 

ִעם ְּגבּוָרה, ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום ְיִמיֶנָך:
אח"כ הפסוקים מביאים את גודל מעשי ה': ְלָך 
ָוָׁשֶמׁש. ֲאֶׁשר  ֲהִכינֹוָת ָמאֹור  ָלְיָלה, ַאָּתה  יֹום ַאף ְלָך 
ְיַמֵּלל  ִמי  לֹו.  ָהִרים  ְותֹוֲעפֹות  ָאֶרץ,  ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו 
ַהְּגֻדָּלה  ה'  ְלָך  ְּתִהָּלתֹו:  ָּכל  ַיְׁשִמיַע  ה',  ְּגבּורֹות 
ַּבָּׁשַמִים  ֹכל  ִּכי  ְוַההֹוד  ְוַהֵּנַצח  ְוַהִּתְפֶאֶרת  ְוַהְּגבּוָרה 
א ְלֹכל ְלֹראׁש. ְלָך  ּוָבָאֶרץ, ְלָך ה' ַהַּמְמָלָכה ְוַהִּמְתַנֹשֵ
ָׁשַמִים ַאף ְלָך ָאֶרץ, ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם. ַאָּתה 
ְיַצְרָּתם:  ַאָּתה  ָוֹחֶרף  ַקִיץ  ָאֶרץ,  ְּגבּולֹות  ָּכל  ִהַּצְבָּת 
ַאָּתה ִרַּצְצָּת ָראֵׁשי ִלְוָיָתן, ִּתְּתֶנּנּו ַמֲאָכל ְלַעם ְלִצִּיים. 
ַנֲהרֹות ֵאיָתן.  ָוָנַחל, ַאָּתה הֹוַבְׁשָּת  ַמְעָין  ָבַקְעָּת  ַאָּתה 
ַעל  ַתִּניִנים  ָראֵׁשי  ִׁשַּבְרָּת  ָים,  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 

ַהָּמִים: וכו'
בחסד  למחילה  בתחינה  ומסיימים 
ַעל  חּוָסה  ָּפֳעָלְך,  ְוַהּגּוף  ָלְך  וברחמים: "ַהְּנָׁשָמה 
ְלַמַען  ֲעֵשֹה  ה'  ֶׁשָּלְך,  ְוַהּגּוף  ָלְך  ַהְּנָׁשָמה  ֲעָמָלְך. 

ְׁשֶמָך":
זה?  כסדר  להתחיל  הסליחות  מסדרי  מצאו  מה 
הבורא?  של  בגדלותו  הסליחות  מתחילים  מדוע 

ואח"כ יתר הסליחות?

אחר  באופן  נאמרות  שהסליחות  אלא  זאת  אין 
סיפור  ואביא  חטאנו.  למי  אנו  יודעים  כאשר 

שיבהיר לנו את הדבר:

התעלף מרוב בושה

מסופר על הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל שנסע 
נסע  כדרכו  לווילנא.  קובנא  מהעיר  ברכבת  פעם 
ללא מלווים כשהוא לבוש בבגדים פשוטים כאחד 
מבעלי הבתים. לידו ישב יהודי צעיר שלא הכירו. 
ישראל  ורבי  למעשנים  המיועד  בקרון  ישבו  הם 
לו  ואמר  בגסות  האיש  אליו  פנה  סיגריה.  עישן 
שאינו סובל את ריח העישון. ר' ישראל לא ביקש 
למעשנים,  מיועד  שהקרון  הסביר  לא  להצטדק, 
לא  הסיגריה.  את  וכיבה  סליחתו  את  ביקש  רק 
של  הנרגז  קולו  נשמע  ושוב  מועטים  עברו רגעים 
אותו יהודי, 'אי אפשר לשבת בד' אמות של הזקן 
הזה, הוא פותח את החלון ומכניס קור בעצמותינו. 
ושוב השיב לו ר' ישראל בנחת תוך שהוא מצטדק 
ואומר, 'סלח לי לא אני פתחתי את החלון, אך אם 
הדבר מפריע לך, אסגור אותו. ואכן קם ר' ישראל 

וסגר את החלון.
יהודי  אותו  קם  לוילנא  הרכבת  כשהגיעה 
ממקומו וכשעמד לצאת הבחין בקהל רב מסתופף 
לו  השיבו  מחכים,  למי  לשאלתו  הרכבת.  בתחנת 
תנועת  אבי  ישראל  גאון  פני  את  להקביל  באו  כי 

המוסר רבי ישראל מסלנט.  
ועמד  לפניו  שנקרתה  הזכות  על  האיש  שמח 
תרועת  לקול  והנה,  הרב.  פני  מקבלי  בין  הוא  גם 
האורח  של  דמותו  סביב  והצפיפות  ההמונים 
לא  הוא  שבא  האיש  כי  האברך  הבחין  הנכבד, 
אחר מאשר אותו 'זקן' שישב עמו ברכבת ושהציק 
התעלף!  זאת  כשהבין  הנסיעה.  כל  במשך  לו  
אחרי שהתאושש מעט, ניגש אליו ונפל על ברכיו 
אותו  והשפיל  שהתגרה  על  לו  שיסלח  בתחנונים 
וימחל לו, ולא נחה דעתו עד שראה כי הרב התרצה.
ויתירה מכך, הוא זכה לקבלת פנים לבבית מר' 
ישראל שעודדו שלא יצטער וגילה לו שאין בלבו 
שום טינה עליו חלילה, וכי אין אדם עומד על דבר 

אלא אם כן נכשל בו...

כך אנחנו נראים

שמדברים  פסוקים  עשרות  שאמרנו  אחרי 
ה', אנחנו  גדול  בשבח הבורא. אחרי שהבנו כמה 
מול  אברך  אותו  כמו  סיטואציה  באותה  נמצאים 
רבי ישראל מסלנט. ברגע שאנחנו מודעים לגודלו 
של הקב"ה, פתאום אנו קולטים עם מי התעסקנו. 
את פי מי מרינו. למי הכאבנו ואת מי הרגזנו. איזו 
שכל  ה'  זה  כי  מגלים  כאשר  כלימה.  איזו  בושה, 
הוא  עשה.  הוא  בעולם  מה שיש  וכל  העולם שלו 
באחת  לו.  שחטאנו  הדבר  ונורא  והגיבור,  הגדול 
ְוָלנּו  ַהְּצָדָקה,  ה'  ואומרים: ְלָך  ראש  מרכינים  אנו 
ּבֶׁשת ַהָּפִנים. זה פחד פחדים כשקולטים זאת. וכפי 
שאומרים: "ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ָאַמר ְלָפֶניָך ֱאֹלוקי ֹּבְׁשִּתי 

ְוִנְכַלְמִּתי ְלָהִרים ֱאֹלוקי ָּפַני ֵאֶליך"...

הרה"ג אברהם ארלנגר שליט"א
ראש ישיבת "נחלת שלמה"

מתוך הספר "הגדתי היום" על הימים הנוראים 
וחגי תשרי, מסדרת הספרים שנכתבו ע"פ שיחותיו 
של הרה"ג אברהם ארלנגר שליט"א ראש ישיבת 
"נחלת שלמה" ב"ב. הספר מכיל כ-60 מאמרים 
ושיעורי יהדות כתובים בטוב טעם, ושווים לכל 
נפש, מומלץ מאד למחנכים ומחנכות בכיתות 

הגבוהות בישיבות ובסמינרים, ולא פחות לבתים 
שמרוממים את שולחן השבת והחג בדברים 

משובבי נפש. הפצה ראשית: יפה נוף או אצל 
המחבר: 052-7655777.
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מאן
עמוד זה טעון גניזהדאמר

דברי הגות ומוסר לפרשת השבוע

מתיקות התורה
-ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטוֹב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלָך ה' ֱאֹלֶה

ְּבִקְרֶּבָך  ֲאֶׁשר  ְוַהֵּגר  ְוַהֵּלִוי  ַאָּתה  ּוְלֵביֶתָך  יָך 
)דברים כו, יא(.

זו את הפתגם  אור החיים הקדוש כותב בפרשה 
גם  לשונו,  וזה  העם,  המון  בפי  והידוע  המוכר 
ז"ל  כאומרם  התורה  אל  הטוב  בכל  במאמר  ירמוז 
)ברכות ה, ע"א( ואין טוב אלא תורה, שאם היו בני 
היו  התורה  טוב  ועריבות  במתיקות  מרגישין  אדם 
בעיניהם  יחשב  ולא  אחריה  ומתלהטים  משתגעים 
מלא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל 

הטובות שבעולם.
עריבות  את  להרגיש  האדם  שזוכה  לאחר 
ַדְרֵכי נַֹעם  ומתיקות טוב התורה הקדושה, שְּדָרֶכיָה 
לו  יתנו  יז(, גם אם  ג,  ָׁשלוֹם )משלי  ְנִתיבוֶֹתיָה  ְוָכל 
מלא עולם כסף וזהב, הוא לא יהיה מוכן להחליף 

זאת בעד התורה הקדושה. 
רבי משה חיים אפרים, נכדו של הבעל שם טוב, 
מפולנאה  יוסף  יעקב  רבי  של  הגדול  ותלמידם 
'המגיד  בר  דב  ורבי  יוסף'(  יעקב  ה'תולדות  )בעל 
בספרו  כותב  טוב.  שם  הבעל  תלמידי  ממזריטש', 
"דגל מחנה אפרים" על התורה משל נפלא על אדם 
היו  אדם  וכשבני  בנגינה,  גדול  כשרון  לו  שהיה 
שומעים את ניגונו היו מתלהבים ומרוב התרגשות 

ושמחה היו מתחילים לפתוח בריקוד.   
והנה, יום אחד ניגן לפני חבורת נערים ששמחו 
והתלהבו מאוד ופצחו בריקוד, לפתע נכנס למקום 
אדם חירש וכשראה את חבורת הנערים רוקדים כך 
סתם ביום בהיר חשב בליבו שכנראה נטרפה עליהם 
וזאת מפני ששמיעתו נחסמה מחמת חוליו  דעתם, 
ואינו מבין את פשר  ולכן אינו שומע את הניגונים 

הריקודים. 
זהו המשל, והנמשל, אם היו בני אדם מרגישים 
להרגיש  צריך  התורה,  טוב  ומתיקות  עריבות  את 
את זה, וכדי להרגיש זאת צריך תחילה להסיר את 
החסימות והמניעים, להסיר את אטימות האוזניים, 
את העבירות והתאוות שמונעות את האדם מלעסוק 
ולהבין בתורה, ואו אז יזכה האדם להרגיש עד כמה 

טובה ומתוקה תורתנו הקדושה. 


בוז יבוזו לו 
לפני  החיים  אור  ישיבת  שערכה  הכנסים  באחד 
שמים  ירא  שיהודי  בדרשה  אמרתי  שנים,  מספר 
ששומר תורה ומצוות, גם אם יתנו לו מיליארד דולר 
הדלקת  או  בהרמת  שבת  חילול  איזה  לעשות  כדי 
כפתור כזה או אחר, הוא לא יהיה מוכן בשום פנים 
ואופן, ויאמר לאותו אדם שהציע לו את הכסף "בּוז 
לכל הכסף, איני חפץ לחלל את השבת הקדושה!". 
רבים  שיהודים  הדורות  כל  במשך  שמצינו  וכפי 
הקדושה,  השבת  את  ששמרו  מפני  להורג  הוצאו 

ולא היו מוכנים בשום פנים ואופן לחללה. 
חזרתו  לאחר  זוהר  אורי  הרב  שאמר  מה  וידוע 
בתשובה שלימה, שגם אם יתנו לי את כל ניו יורק 
עבירה קטנה  איזה  וזהב בשביל לעשות  כספה  על 

בשבת, אני אגיד להם בוז, בוז יבוזו לו".
השבת  ערך  זו  מה  שיודע  באדם  זה  כל  אך 
שלא  אדם  אולם  שבת,  חילול  עוון  ומהו  הקדושה 
יודע את ערך השבת, יהיה מוכן לחללה גם בעבור 
כמה פרוטות. בגמר אותו כנס ניגש אלי בחור צעיר 
שאינו שומר תורה ומצוות ואמר לי, כבוד הרב, אני 
כפתורים  עשר-עשרים  ארים  אני  שבת  כל  מוכן, 
כל  הרמת  עבור  ש"ח  חמישים  לי  ותן  בשבת, 

כפתור... רח"ל. 
והשבתי לאותו בחור שהוא מזכיר לי משל למלך 
אחד שערך מבצע גדול לבני מדינתו, אם יהיה אדם 
אותו  הכין  אשר  מסוים  למקום  להיכנס  שיצליח 
המלך מראש ולא יפתח את עיניו במשך חצי שעה, 
אנשי  כל  המלך.  אוצר  מאת  עתק  סכום  יקבל  הוא 
בפיתוי  לעמוד  הצליחו  לא  לשם  שנכנסו  המדינה 
ולאחר מספר דקות פתחו את עיניהם כדי לראות מה 
נמצא באותו מקום, ולהבין מהם הקולות המוזרים 

והריחות הנפלאים אשר נמצאים באותו מקום..
המבצע  על  נהור"  "סגי  אדם  שמע  אחד,  יום 

הגדול שעורך המלך, והחליט לנסות גם את מזלו, 
במשך  גם  שם  להיות  יכול  שהוא  בליבו  באומרו 
הממונים  אולם  כלום..  לראות  ולא  שעות  חמש 

מטעם המלך עצרו בעדו ולא נתנו לו להיכנס לאותו 
שעורך  והמבצע  התחרות  שכל  באומרם  מקום, 
המלך הוא דווקא לבני אדם שיש ביכולתם לראות 

ולא לבני אדם שלא יכולים לראות.
השבת  מהי  לראות  זכה  לא  צעיר  בחור  אותו 
השבת  של  ערכה  את  יודע  לא  הוא  הקדושה, 
ולכן  והמצוות,  התורה  לימוד  ערך  ואת  הקדושה 
הוא מוכן "למכור" אותה בקלות, אך לאחר שירגיש 
מהי השבת הקדושה, וזאת ביחד עם לימוד התורה 
הקדושה ופרטי ההלכות של שמירת השבת, וישמור 
לאבד  מוכן  יהיה  לא  הוא  ושלוש,  פעמיים  אותה 
ֶאת  ִאיׁש  ִיֵּתן  ִאם  אותה תמורת שום הון שבעולם! 
ָּכל הוֹן ֵּביתוֹ ָּבַאֲהָבה ּבוֹז ָיבּוזּו לוֹ )שיר השירים ח, 

ז(.
הזאת  בעת  עלינו  שמוטל  ראשון  הדבר  לכן 
הוא להיכנס ביתר שאת וביתר עוז ללימוד התורה 
הקדושה, ולנסות בכל כוחנו להאהיב על עם ישראל 
ִּכי טוֹב ה'  ּוְראּו  ַטֲעמּו  את טוב התורה ומצוותיה,  
ָיְפָיּה  )תהלים לד, ט(, ְלַהְראוֹת ָהַעִּמים ְוַהָּׂשִרים ֶאת 

ִּכי טוַֹבת ַמְרֶאה ִהיא )אסתר א, יא(. 


ובריות בו יפקדו 

רבותינו אומרים )ר"ה טז ע"ב( שכל שנה שרשה 
הוא,  העניין  וביאור  בסופה.  מתעשרת  בתחילתה 
שכדי שהשנה הבאה עלינו לטובה תעבור על האדם 
עצמו  את  להכין  הוא  צריך  ונעימה  טובה  בצורה 
רש  כאדם  שהוא  בתחושה  השנה  בראש  שיבוא 
שאין לו כלום, "אין לי כלום, ריבונו של עולם". אם 
"ריבונו  להקב"ה:  ואומר  השנה  בראש  מגיע  אדם 
של עולם אין לי כלום, רק אתה עושה את הכל, אין 
לי עושר, אין לי כח, אין לי בריאות, אין לי כלום 
וכעת אני עומד לפניך כדי שתיתן לי, אם לא תיתן 
שה'  ודאי  אז  עולם",  של  ריבונו  לי  יהיה  לא  לי, 
יתברך ישמע לתפילותיו ויעניק לו פרנסה, בריאות 

והצלחה, בחסד וברחמים ממנו יתברך. 
בראש השנה הקב"ה מחלק לבריות מחדש את כל 
אפילו  גבורה,  הצלחה,  פרנסה,  בריאות,  הדברים, 
יהיה האדם הגיבור בעולם, אם הקב"ה ירצה לקחת 
החלש  להיות  יהפוך  הוא  אחד  ברגע  גבורתו,  את 
שבחלשים, ואולי אפילו ימחק מן העולם לגמרי, בר 
מינן. אפילו יהיה האדם העשיר ביותר בעולם, אם 
הקב"ה ירצה, ברגע אחד לוקח ממנו את כל עושרו. 
ואע"ג שיש לו בתים מלונות וספינות, יקח לו אותם 

הקב"ה, או שיקח אותו מהם.. 
וכפי שידוע המעשה באדם אחד שבא לפני החוזה 
מלובלין ואמר לו: "כבוד הרב, מה יכול לקחת לי 
על  שבבנקים  הכסף  את  לי  יקח  אם  גם  הקב"ה? 
ידי מפולות בבורסה וכדומה, עדיין יש לו בניינים 
מלאות  וספינות  שטחים  לו  יש  שלמים,  ורחובות 
לי  ישאר  זה  את  ייקח  אם  העולם,  מכל  סחורות 
את זה", אמר לו הרב: אתה יודע מה יכול לעשות 
כלום,  בלי  ותישאר  מהם  אותך  יקח  הוא  הקב"ה? 
מה אנחנו ומה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו ומה 
הכל  השנה,  ראש  זהו  עולם?  בורא  לפני  חכמתנו 

נקבע ביום הזה! 
וכדי להיות מוכנים לראש השנה קיבלנו במתנה 
באמירת  זה  אם  להתכונן,  כדי  אלול,  חודש  את 
ובמניין,  בכוונה  בתפילה  הלב,  מעומק  סליחות 
תהילים,  באמירת  תורה,  בשיעורי  בהשתתפות 
צדקה,  בנתינת  הקדוש,  מזוהר  קטע  בקריאת 
ובעשיית חסד עם הבריות, בנדוד שינה כדי להשכים 
בהכנה  בזמנה,  שמע  קריאת  ולקרוא  ולהתפלל 
וההתאמצות שלנו בחודש הזה, יכולים אנו לשנות 
ולהפוך את כל הדין בראש השנה לטובה ולברכה. 

לנו  שנותרו  הימים  את  לנצל  שנזכה  רצון  יהי 
ובמעשים  במצוות  בתורה  נרבה  הדין,  יום  לקראת 
כתיבה  טובה,  לשנה  נזכה  כך  ובזכות  טובים, 

וחתימה טובה, וגאולת עם ישראל השלימה, אמן. 

הרה"ג ראובן אלבז
ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

לא עברתי ממצוותיך לא שכחתי
מצוות  של  בפרטיה  כשנתבונן 
היא  שמהותה  ניווכח  הביכורים 
לחיות  זוכה  יהודי  לקב"ה.  הודאה 
בארץ ישראל, ובחצרו צמחו פירות ראשונים  
עליו ליטול גמי ולסמן את הפירות הראשונים 
מוכנים  הפירות  כאשר  להבשיל.  שהחלו 
עד  וממתין  לסל  אותם  אוסף  הוא  לאכילה 
שיתקבצו עוד מבני עירו וכולם עולים ביחד 
יוצאים  בדרך  ובזמרה.  בשיר  לירושלים 
לקראתם כל בני העיירות היושבים על תוואי 
שמגיעים  עד  איתם  ולשמוח  לשיר  הדרך 

לירושלים ואוכלים שם את הפירות.
וכך אמר מביא הביכורים לקב"ה: "ואמרת 
אליו הגדתי היום לה' אלוקיך". מבאר רש"י 
"ואמרת אליו – שאינך כפוי טובה". השאלה 
כפוי  "איני  האמירה-  היכן  היא  המתבקשת 
סורוצקין  הגר"ז  שואל  מכך  יותר  טובה"? 
עבר,  לשון   - "הגדתי"  הלשון  על  זצוק"ל 
והרי עדיין לא הגיד כלום, המקסימום שיכול 

לומר "אגיד" - בלשון עתיד?
מתוך  לכל  :"הודעתי  הספורנו  מבאר 
גם הגרש"ר  זה מפרש  בסגנון  מעשי אלה". 
ולא  במעשים  דבר  להביע  זצוק"ל:  הירש 
עצם  ידי  על  הדבר  את  הוכחתי   ! במילים 

העלותי את ביכורי פרי אדמתי".
שההליכה   זאת:  מבאר  סורוצקין  הגר"ז   
הביכורים  עם  חוגג  ובהמון  ובזמרה  בשירה 
נקראת-'הגדה'  בעצמה  היא  השם  בית  אל 
אין  הרקיע...  מגיד  ידיו  'מעשה  כנאמר:   ,
אומר ואין דברים'. וממשיך שם לבאר: "ויש 
שהמעשים 'מדברים ומגידים' יותר מדברים 
בעלמא!.. והיודע מחשבות בני אדם בוודאי 
את  טרחתי  ולמה  תודתי  רגשי  ומאזין  מבין 

כל הטורח הגדול הזה".
עם  מגיע  שיהודי  המציאות  עצם  כלומר, 
יש  המקדש,  לבית  הביכורים  פירות  סלסלת 
בתרגום  מילה.  מכל  שגדולה  אמירה  כאן 
 – "הגדתי"  המילה:  את  מבאר  אונקלוס 
כלומר,  "להראות".  שהכוונה  "ותחוי", 
מעשית  נראות  צריכה  עולם  לבורא  ההודיה 

לעין כל. 
הדברים מהווים מוסר השכל גדול. הביטוי 
בהתנהגות  במעשים,  הוא  ביותר  הטוב 
ובהתנהלות. לעיתים נראה האדם סר וזועף, 
באותה  צורך  אין  לב.  וטוב  שמח  ולעיתים 
שעה שיפתח את פיו לתאר את תחושותיו, כי 
מבטו והתנהגותו משדרים את אשר על ליבו.
נאמר  אבינו,  אברהם  המאמינים  אבי  על 
בזה  אחריו  הבאים  הדורות  על  שהשפיע 
ירעו  שלא  כדי  הגמלים  את  קושר  שהיה 
פנחס  רבי  הרמב"ן:  שואל  זרים.  בשדות 
מפני  מהגזל  זהירות  היו  בהמותיו  יאיר  בן 
הלא  בהמותיו,  על  גם  השפיעה  שקדושתו 
ק"ו שבהמותיו של אברהם אבינו לא יכשלו 
בזה ! מדוע א"כ היה צריך לזמום את גמליו? 
מבארים המפרשים, אכן, וודאי בהמותיו של 
מבהמותיו  נחותות  היו  לא  אבינו  אברהם 
אבינו  אברהם  אך   ! יאיר  בן  פנחס  רבי  של 
"למען  כפי שנאמר:  הדור.  היה המחנך של 
מחנך   ." ה'  דרך  ושמרו  אחריו  ביתו  יצווה 
הוא  להתנהג.  איך  אחרים  ללמד  תפקידו 
ילמדו  שאחרים  כזו  בצורה  להתנהג  צריך 
ממנו התנהגות נכונה. הקשירה של הבהמות 
נועדה למען ילמדו ויראו. מעשיו של אברהם 

אבינו מאלפים בינה, יותר מאשר אמירה.
כעין זה נאמר בגמרא בר"ה)י"ז:)שהקב"ה 
לימד את משה רבינו סדר סליחה אחרי חטא 
ומכאן  רחמים.  של  מידות  י"ג  והם  העגל 
ישראל  שיהיו  פעם  "שכל  לדורות-  ידעו 
לפני  כשיעשו  שמים  רחמי  לבקש  צריכים 
בספר  כתוב  להם".  אמחל  אני  הזה  כסדר 
הזה"-  כסדר  לפני  "יעשו  דבורה":  "תומר 

שיעשו  הכוונה  אלא  יאמרו:  הכוונה  אין 
במעשיהם  לעצמם  יאמצו  הם  אם  כפשוטו. 
וחן  "חסד  של  מדות  של  ההנהגות  י"ג  את 
ורחמים" ללכת באותם הדרכים, הם ייוושעו.

אותנו  מלמדת  הביכורים  הבאת  מצוות 
ועצם  זו,  במצווה  הגדולה  שהטרחה 
היא  היא  במקדש,  היהודי  של  הנוכחות 
וזהו  טובה".  כפוי  "איני  הגדולה:  האמירה 
של  עליונותם  את  להדגיש  לדורות.  לימוד 
המעשים על המילים, שנדע ונפנים עד כמה 
עצומה ההשפעה של מעשינו על עצמנו, ועל 

העולם כולו.
עוד נאמר בוידוי מעשרות )דברים כו, יג(: 
ומפרש  שכחתי',  ולא  ממצותיך  עברתי  'לא 
מלברך  כלומר  מלברך',  שכחתי  'ולא  רש"י 

על הפרשת תרומות ומעשרות. 
המפרשים על רש"י )השפתי חכמים ועוד( 
אלא  אינן  המצוות  ברכות  כל  הרי  נתקשו 
כל  אין  מדאורייתא  שהרי  סופרים,  מדברי 
חיוב ברכה חוץ מברכת המזון ויש שסוברים 
הברכות  שאר  כל  אבל  התורה,  ברכת  גם 
"ולא  לפרש  יתכן  ואיך  הם,  סופרים  מדברי 

שכחתי" שהכוונה מלברך? 
השם משמואל )כי תבוא שנת תר"ע ד"ה 
לא שכחתי( מבאר בשם אביו האבני נזר זי"ע 
סי'  )עיי"ש  מיגאש  הר"י  שו"ת  פי  על  אמר 
ברכת  מלברך  שכחתי  שלא  שהכוונה  רג( 
ומבאר  מדאורייתא.  שהיא  "שהחיינו" 
שאדם מישראל המקיים מצוה, עליו לקיימה 
מעלת  וזהו  ובהשתוקקות,  בחיות  בשמחה, 
המצווה, כפי שנאמר: 'תחת אשר לא עבדת 
ומרוב  לבב  ובטוב  בשמחה  אלוקיך  ה'  את 
כל'. ובפרט כאשר הקב"ה נתן לו שדה ופרדס 
שגדלים בו תבואה ופירות. הרי עתה בהזדמן 
ולהפריש  בה  התלויות  מצוות  לקיים  לו 
מוטל  בודאי  ומעשרות,  תרומות  ביכורים 
שברכת  כך  עצומה.  בשמחה  לעשותה  עליו 
חובת  מחמת  מדאורייתא  היא  "שהחיינו" 

השמחה של קיום המצוה ועליה מתוודה.
על הרה"ק הבית אהרון מקארלין  מסופר 
תורה  ספר  כתיבת  מצות  לקיים  שרצה  זי"ע 
כאשר  סת"ם.  סופר  אצל  תורה  ספר  והזמין 
הושלמה מלאכת כתיבתו שמח הבית אהרון 
העיר  של  אב"ד  להרב  ושאל  גדולה  שמחה 
ופסק  שהחיינו?  ברכת  לברך  האם  קארלין, 
הברכה  את  בירך  אהרון  הבית  שיברך.  לו 
אנשים  נגשו  כך  אחר  עצומה.  בהתלהבות 
תלמידי חכמים אל הרב ושאלו אותו על סמך 
מה פסק לברך ברכת שהחיינו, והרי מחלוקת 
גדולה היא בין הפוסקים האם לברך שהחיינו 
על כתיבת ספר תורה ולהלכה נוקטים שאין 

לברך.
וגם  שנכספה  ראה  כי  הרב:  להם  ענה 
כלתה נפשו של הבית אהרון לברך שהחיינו 
היה  לא  באם  מעמד  להחזיק  יכול  היה  ולא 
לו  והייתה  המצווה,  בו  בער  כך  כל  מברך. 
כזאת שמחה, עם התלהבות להגיד שהחיינו 
על שהגיע לזמן הזה שבו זכה לקיים מצוות 
של  בגדר  זה  שהיה  עד  תורה  ספר  כתיבת 
פיקוח נפש ממש אם לא היה מברך, ועל כן 
התיר לו לברך, כי היה זה בגדר פיקוח נפש 

ממש. 
זהו כדברי הר"י מיגאש שברכת שהחיינו 
היא מדאורייתא. כי כשאדם מישראל מקיים 
להראות  צריך  מעשרות  הפרשת  מצות 
ידי  על  והוא  בפיו,  אותה  ולבטא  שמחתו 
שמברך שהחיינו, ואם כן הוי חיוב מהתורה 
לברך, שעליה אומר: 'לא שכחתי' מלברכך. 

מתבטאת  אלו  במצוות  להקב"ה  ההודיה 
ביטוי  מאשר  יותר  ובהתלהבות  במעשים 
הוא  הביטוי  ממילים,  יותר  כי  באמירה. 

במעשים.



הרה"ג שמואל רבינוביץ
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים



בואו למנרה לודג'
בית הארחה באוירה קיבוצית 
לחובבי הנוף, הטבע והאקסטרים
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התקשרו עכשיו והזמינו את חופשתכם

את החופש הזה לעצמכם!
ב'בין הזמנים' הזה אתם חייבים

הגיע הזמן להירגע

ארוחת בוקר

טרקטור רכבת

בריכה
מתחם בולדר

פאנטופיה

מתחם נינג'ה

חדרי אירוח 

האטרקציה המלהיבה של הקיץ! 
מתחם טיפוס של רשת אייקלמב בעל מבחר רחב של קירות בהובלה, קירות 

באבטחה אוטומטית וקירות בולדר, מתחם נינג'ה, מתאים לכל הגילאים ולכל הרמות 
ממתחילים ועד מקצוענים.  

*האירוח כולל ארוחת בוקר בלבד
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בוא להנדס לך עתיד מבטיח 
בהנדסה אזרחית

במכינה שנפתחת אחרי החגים.
וגם ליהנות ממלגת קיום חודשית, בזמן הלימודים!

במכללת מבחר החרדית, שמחים להיות הראשונים במגזר 
החרדי המאפשרים לימודי תואר B.S.C בהנדסה אזרחית – 

בהתמחות במסלול ניהול הבניה.

לאור ההתעניינות הרבה במסלול החדש והרישום שהולך ונסגר 
- אנו מגישים שו"ת קצר המספק מידע על מסלול ניהול הבניה 

הנמצא ברשימת המקצועות המבוקשים במשק:

מה בעצם לומדים במסלול להנדסה אזרחית – בהתמחות בניהול 
הבניה?

במסלול ניתנים כלים וידע מקצועי נרחב בתחום הייזום, הניהול, 
הפיקוח והבקרה, כמנהלי 

פרויקטים בענף הבניה 
והתשתיות. התכנית מקנה 
למסיימים ידע רחב ועמוק 

בהיבטים הניהוליים, היזמיים 
והטכנולוגיים של מימוש 

פרויקט, הכולל בין השאר: 

ייזום ובדיקת כדאיות של הפרויקט, ניתוח כלכלי ופיננסי, ניהול 
משאבי אנוש, חומרים, טכנולוגיות ושיטות ביצוע בבניה, שיטות 

ופתרונות טכנולוגיים מתקדמים,  ציוד, מיכון ואוטומציה, שיטות 
ביצוע מהיבטים של איכות ויעילות,  בקרת איכות ואבטחת 

איכות, בטיחות בבנייה, נדל"ן ושמאות מקרקעין.

מי יכול להתאים להנדסה אזרחית במסלול ניהול הבניה:

כדי להצליח במסלול על הסטודנט, המהנדס לעתיד, להיות 

למשפחת ספלנדיד הכוללת טבלת שוקולד מריר 70%, 85% 
ו-90% מוצקי קקאו, וטבלאות שוקולד 70% במגוון טעמים- 

מריר תפוז, מריר קפה ומריר פירות יער.

כשרות: בד"צ העדה החרדית משקל: 105 גר'

תושבי ערד תתחדשו
כי ככה מתחילים 
שנה סופר טובה

רשת הסופרים המוכרת והאהודה 'נתיב החסד' פותחת לתושבי 
ערד את השנה החדשה בבשורה משמחת במיוחד: סניף חדש 

יפתח במרכז המסחרי במרכז העיר )אקספרס מרקט לשעבר( 
ברח' יהודה 30. הסניף יפעל כבר בחודש אלול ויציע מגוון עצום 

של מבצעים בכל המחלקות והמוצרים.

רשת הסופרים 'נתיב החסד' שסניפיה 
פרוסים בכל ברחבי הארץ ידועה בחווית 

הקנייה המהנה והנעימה שהיא מעניקה ללקוחותיה והיא מציעה 
את סל הקניות המשתלם במיוחד למשפחה החרדית. בסופרים 

של 'נתיב החסד' כל המוצרים הם בכשרויות המהודרות ביותר 
ומחלקת הירקות בהשגחת הבד"צ של העדה החרדית ירושלים.

הסופר החדש של 'נתיב החסד' מציע לכם מלאי ענק בכל 
המחלקות: המזון, האפייה, החלב, הקפואים, הפירות והירקות, 

הניקיון ועוד עם מגוון מוצרים ענק ממיטב החברות הנבחרות 
שמחכים לכם בסניף. צוות העובדים מצפה לשרת אתכם נאמנה 

ולהעניק לכם חווית קניה מוזלת במיוחד. תתחדשו!

'מעולה טבע' מציגה: 
חטיפי דגנים במגוון טעמים

רוצים לנשנש חטיף אבל רוצים לוודאות שהוא גם בריא? מותג 
האיכות 'מעולה' מציג את סדרת חטיפי הדגנים הטבעיים תחת 

המותג 'מעולה טבע'. החטיפים מכילים 93 קלוריות בלבד 
ביחידה ו-186 קלוריות לזוג חטיפים באריזה.

בסדרה: 5 זוגות חטיפי דגנים בתוספת שוקולד לבן ושוקולד 
מריר, בטעם קרמל, 5 זוגות חטיפי דגנים בתוספת חלווה, 5 זוגות 

חטיפי דגנים בתוספת סירופ מייפל. מארזי החטיפים טובים 
לנשנוש אקראי במהלך היום, לטיולים ונסיעות ממושכות וכל 

אירוע וחגיגה בריאה.

מותג האיכות 'מעולה' האהוב והמוכר לכם מרשתות המזון 
המובחרות, מזמין אתכם להכיר את מיטב המוצרים לאכילה, 

לאפיה ולבישול וליהנות ממוצרים 
איכותיים בטעמים מעולים 

ובמחירים מפתיעים. מוצרי 
מעולה מתאפיינים ברכיבים 

איכותיים, טעמים מושלמים, 
בקרת איכות מוקפדת ונראות 

מדהימה מה שמבטיח לכם הנאה מהמוצר בדיוק כמו שאתם 
מצפים.

כשרות: פרווה, בד"ץ העדה החרדית

להשיג: ברשתות המזון המובחרות.

אינפורמטיבי
***

*

שילוב של מסורת וחדשנות: 

כך תעצבו את שולחן 
השבת והחג שלכם באווירה 

חגיגית ומלאת השראה
יקבי כרמל עם שורת המלצות וטיפים לעיצוב שולחן השבת והחג 

המשפחתי

שולחן השבת מהווה חלק משמעותי מאווירת השבת 
המשפחתית. חלק בלתי נפרד מכל זיכרון ילדות הוא שולחן 

השבת המשפחתי שסביבו נאספת כל המשפחה, ובו היא 
מתגבשת אחרי שבוע רווי עשייה ועמל. 

כדי שהזיכרונות הנעימים משולחן השבת ילוו בתחושה מיוחדת 
שתיצרב לשנים רבות, חלק בלתי נפרד מכך הוא ההקפדה על 
המראה של השולחן והאסתטיות שלו. שולחן מטופח ומושקע 

יותיר חוויה אישית בלתי נשכחת על בני המשפחה, שבבוא היום 
ירצו גם הם להדר בשולחן השבת. לכן, גיבשנו עבורכם שורת 

המלצות וטיפים לעיצוב עכשווי של שולחן השבת. 

ראשית, גם בשבתות הקיץ הארוכות שנכנסות מאוחר, מומלץ 
לסדר ולערוך את שולחן השבת כבר מיום חמישי בערב. זה 

חוסך זמן יקר של יום שישי, מאפשר להשקיע ברוגע בעיצוב 
ומשרה אווירת שבת מבעוד מועד. 

גם את השתייה לסעודה, ובכללה 
מיץ הענבים האיכותי 'תירוש' של 

יקבי כרמל, מומלץ להשהות בקירור 
מבעוד מועד כדי שיוגשו בסעודה 

בטמפרטורה הרצויה. 

בשביל הנוחות חלקו את עיצוב 
השולחן לכמה שלבים: ראשית, בחרו 

את המפה המועדפת עליכם שתשתלב היטב עם צבעי הכלים 
שיונחו על השולחן. המרכיב החשוב ביותר הוא הטעם האישי 
שלכם, ולכן חשוב שאתם תתחברו לצבעים ולשילובם גם אם 

אחרים לא יסכימו איתכם. לנוהגים להשתמש רק במפות לבנות 
צחורות לשולחן השבת, מומלץ "לשבור" את הצבע האחיד עם 

כלים בעלי נוכחות ופרחים ססגוניים. כמובן, בהתאם לטעם 
האישי והאהוב עליכם. 

לאחר מכן פרסו את מפות הניילון על השולחן. מומלץ לוודא 
שהניילון מכסה את כל המפה ולא משאיר שוליים חשופים 

בצדדים, בפרט כשמדובר בבית עם ילדים. כשמוזגים את כוסיות 
התירוש לאחר הקידוש ולאחר מכן כשאוכלים בסעודה, שולי 

המפה עשויים להתלכלך. ניתן להשתמש גם ב"פלייסמנטים" 
הדורים כחלק מהעיצוב הכולל של השולחן. בבתים שלא 

משתמשים במפות ניילון כדי לא להסתיר את רקמת המפה, 
מומלץ לשים פלייסמנטים מתחת לצלחות כדי למנוע מגע ישיר 

של הצלחות עם המפה. 

בשלב שלאחר מכן ערכו את כל מה שניתן לערוך לפני יום 
שישי – מפית לחלות, קרש חיתוך לחלות, סכין, גביעים, סט 

מים אחרונים, סט סכו"ם, צלחות, יינות ופרחים. לפני הסעודה 
יישאר לכם רק להוציא מהמקרר ולהניח על השולחן את התירוש 
המקורי של יקבי כרמל ולקדש עליו כחלק מהמסורת. בכל עיצוב 

שתבחרו, התירוש של כרמל תמיד ישתלב היטב בשולחן השבת 
ויהיה חלק אינטגרלי מעונג השבת המשפחתי.   

יקבי כרמל משיקים יין חדש בסדרה 
עטורת המדליות 'פרייבט קולקשן':

סוביניון בלאן גוורצטרמינר 2020 
– יין לבן חצי יבש קליל ורענן
יקבי כרמל, היקב המוביל והגדול בישראל, משיקים יין חדש 
בסדרה עטורת המדליות 'פרייבט קולקשן' – סוביניון בלאן 

גוורצטרמינר 2020. מדובר ביין לבן חצי יבש קליל ורענן 
שמצטרף למגוון היינות האיכותיים של הסדרה הפופולרית. 

יקבי כרמל ממשיכים לחדש ומשיקים יין חדש שמצטרף לסדרת 
'פרייבט קולקשן', הפופולרית ועטורת המדליות - סוביניון בלאן 

גוורצטרמינר 2020. מדובר ביין קליל ורענן, שהתיישן מרביתו 
בנירוסטה ומקצתו בעץ אלון. היין בעל חמיצת נעימה, מרעננת 

וטרופית עם נגיעות של אשכולית אדומה מהסוביניון בלאן, 
ופרחוניות של ורדים וליצ'י מהגוורצטרמינר.

היין החדש הינו שילוב של 2 זנים פופולארים - 
סוביניון בלאן וגוורצטרמינר שהורכבו ביקבי כרמל 

לממסך ייחודי. שילוב הזנים הפיקו את יין מרענן 
  private collection ופרחוני שמצטרף לסדרת

האהובה הודות לאיכות היינות ביחס למחירם. היין 
החדש בסדרה מתאים לליווי מנות דגים, פסטות, 

וגבינות קשות ורכות. הקלילות שלו, יחד עם 
הטעמים הפרחוניים והארומות הנפלאות, הופכים 

אותו לאיכותי ויוצא דופן. 

עכשיו, לקראת תקופת החגים, ובתקופה שהטמפרטורות עדיין 
גבוהות, זהו עיתוי מצוין להכיר את היין וליהנות ממנו בסעודות 

החג בשל היותו קליל ורענן.  

יינות נוספים בסדרת 'פרייבט קולקשן: האדומים - קברנה 
סוביניון, מרלו, שיראז, קברנה סוביניון-מרלו. לבנים, מבעבעים 

ורוזה - שרדונה, סוביניון בלאן, אמרלד ריזלינג קולומברד, 
  Private Collection מוסקטו ורוזה. היינות האדומים של סדרת
בעלי אופי מורכב ומחוספס ונוכחות בולטת, היינות הלבנים בעלי 

חומציות גבוהה ותומכת, רעננים ומתאימים לאוכל. 

יפתח פרץ, היינן הראשי של יקבי כרמל: "תהליך ייצור מוקפד 
 Private collection המשלב ניסיון וחדשנות הביא לעולם את

סוביניון בלאן גוורצטרמינר 2020, יין בעל חמיצות נעימה 
ומאוזנת ורעננות טרופית עם נגיעות של אשכולית אדומה 

ופרחוניות של ורדים וליצ'י. אין ספק שהיין החדש יתקבל 
באהדה בקרב הציבור הרחב, וזאת הודות לטעמו העשיר, איכותו 

והתמורה שהוא נותן ביחס למחיר". 

כל יינות יקבי כרמל בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין 
שליט"א

למה הוא בוכה? 
ואיך אפשר לעזור לו?

 רוית דגן, דיאטנית קלינית ומנהלת תוכן מדעי מטרנה:

להיות תינוק זה לגלות עולם: ללמוד לזהות פרצופים, לשייך 
קולות, להסתכל ולחקור כי הכל חדש. במקביל, התינוק גדל 
ומתפתח כלפי חוץ וזאת ניתן לראות בנקל, אך גם מבפנים: 

מערכות גופו מתפתחות ולומדות להסתגל לחיים שבחוץ 
למשל תחושות כמו שובע ורעב, עירנות ועייפות, הנאה 

ותסכול. את כל חוויותיו התינוק משתף עימנו בעזרת קולות 
ותנועות וכמובן באמצעי התקשורת המרכזי -בכי. 

בכי תינוקות יכול להיות מורכב להורים. איך נדע לזהות את 
הסוגים והסיבות לבכי וכיצד להרגיע אותו?

ראשית, יש לשלול סיבות העלולות 
בהחלט להיות הסיבה לבכי: ודאו 

שהחיתול יבש, טמפרטורת החדר 
נכונה, שהתינוק אינו לבוש יתר על 

המידה או להיפך ושאינו רעב או 
עייף. הרימו את התינוק, העניקו לו את מלוא תשומת הלב. אם 

התינוק עדיין בוכה ואתם מתקשים להרגיעו, נסו לאפיין את 
הבכי: האם הוא בשעות קבועות? בעיקר אחה"צ ובערב ומלווה 

באי שקט מתמשך? האם הוא מאופיין בסימנים נוספים כמו 
פנים סמוקות, כיווץ אגרופים והרגליים לכיוון הבטן? יתכן ואלו 

גזים/קוליק המאופיינים באי שקט והתקפי בכי ממושכים 
בתינוקות מתחת לגיל 5 חודשים אשר יכולים לבכות כ-3 

שעות, במשך כמה ימים בשבוע ויותר. תופעה נורמלית זו 
גורמת ללא מעט אי שקט ותסכול אצל ההורים ותינוקם.

חשוב לדעת: אם הבכי מתרחש סביב שעת הארוחה, ומלווה 
בתופעות נוספות כמו פריחה, הקאות, כאבי בטן, או פליטות 

מרובות – חשוב לפנות לבירור אצל רופא הילדים. 

זיהיתם שהתינוק סובל מגזים? הנה כל מה שצריך לדעת:

התפתחות מערכת העיכול בחודשי החיים הראשונים מלווה 
לעיתים באי נוחות ו/או בכאבי בטן עוויתיים המכונים בשפה 

הרפואית קוליק ומוכרים לנו יותר כ'גזים'. תוכלו לסייע 
לתינוק במספר דרכים: החזיקו אותו בתנוחת ערסול, העניקו 

לו תשומת לב )זה אינו 'פינוק יתר'!( ,דברו אליו ברוגע, על 
מנת שכל אלה יעזרו להרגיעו.. ניתן אף להחזיק את התינוק 
בתנוחת 'נמר על עץ', השכבת התינוק על אזור האמה ביד, 

אחזו את התינוק כך כשבטנו מונחת על זרועותיכם, רגליו וידיו 
משתלשלות כלפי מטה וראשו מוטה הצידה. תנוחה זו מייצרת 

מגע ולחץ עדין בין היד שלכם לבטנו של התינוק מה שעוזר 
להרגיע תינוקות רבים. 

זכרו - לא כל בכי מעיד על רעב ולכן אל תמהרו להאכיל את 
התינוק אם זה לא זמן הארוחה, ריבוי מזון במערכת העיכול 

יכול להחריף את הקוליק. אל תתפתו להציע לתינוק סוגי תה 
למיניהם כי הם אינם מוכחים כיעילים ואין לתינוק כל צורך 

במילוי בטנו בנוזלים שאינם הזנה טבעית או תמ"ל.

במידה והתינוק ניזון בהזנה טבעית, את יכולה להפסיק 
באופן זמני אכילת מוצרי חלב ולראות אם יש הטבה. במידה 

ויש שיפור, ניתן להמשיך בתפריט ההימנעות ממוצרי חלב 
ולהקפיד על צריכת סידן ממקורות נוספים כמו טחינה, 

סרדינים, מוצרי סויה ואף לשקול ליטול תוסף תזונה של סידן. 
אם התינוק ניזון מתמ"ל, כדאי לבחור בתחליף חלב ייעודי כמו 

מטרנה ספיישל מהדרין, שפותח לתינוקות עם גזים וקוליק 
ובעל הרכב קל לעיכול, דל לקטוז ומועשר בפרוביוטיקה 

ידידותית למערכת העיכול. בזמן ההאכלה חשוב להקפיד 
שהזרימה לא תהיה מהירה מדי, מה שעלול להוביל לאכילה 

מהירה, לבליעת אוויר ולהחרפת תופעות הקוליק.

בכל מקרה, נסו להכיל את התקופה המאתגרת בסבלנות 
ורוגע עד כמה שניתן וכך גם תינוקכם יחוש תחושת ביטחון 

ורוגע. חשוב תמיד לזכור שהמצב הוא זמני ותקופה זו תחלוף 
במרבית המקרים  כשהתינוק מגיע לגיל 4-5 חודשים. 

יש לכם שאלות נוספות? במטרנה זמינים לכל שאלה גם 
במרכז לייעוץ תזונה, הזנה טבעית ושינה בטלפון: -1-800-32
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עלית מרחיבה את סדרת הספלנדיד ומשיקה:

שוקולד ספלנדיד מוס 
במילויים מפתיעים 

לסדרת מוצרי האיכות של עלית בכשרות מהודרת מצטרפת 
סדרת שוקולד חדשה ומפנקת של ספלנדיד מוס בטעמי שוקולד 

מריר עם מוס שוקולד, שוקולד מריר 
עם מוס ג'אנדויה, שוקולד חלב עם 

מוס אספרסו. הטעמים החדשים 
מתאימים לרגעים של פינוק מיוחד 

עבור צרכנים שמבינים באיכות מבלי 
להתפשר על כשרות.

סדרת ספלנדיד מוס מצטרפת 

 קבלו את הנשנוש הממכר של הקיץ:

'ענבי טלי' קפואים – סוכריות 
מתוקות לנשנוש אין סופי!

החופשה כבר כמעט מסתיימת, אבל החום הגדול עדיין פה ולא 
מתכוון לעזוב בזמן הקרוב.

אם גם אתם מרגישים עייפים ומותשים ומחפשים אחר נשנוש 
מזין ומרענן אבל בריא- חטיף טעים ומקרר של 'ענבי טלי' הוא 

הפתרון המושלם ביותר עבורכם!

כל שעליכם לעשות הוא פשוט לקחת אשכול ענבים של 'ענבי 
טלי' מהזן האהוב עליכם ביותר, לשטוף, לייבש ולהסיר את 
הענבים מהגבעול, ואז להקפיא: הניחו את הענבים הנקיים 

והיבשים בתבנית על ניר אפייה והכניסו למקפיא. לאחר 
שהענבים קפאו לחלוטין ניתן 

להעביר לשקית המיועדת 
להקפאה ולאחסנם במקפיא 

עד לאכילתם. נייר האפייה 
נועד למנוע את הצמדות 

הענבים אחד לשני במהלך 
ההקפאה.

כך תוכלו ליהנות מסוכריה קפואה ומרעננת בטעם משובח, 
העשויה מרכיבים הכי טבעיים שיש, ועל הדרך גם ליהנות 

מיתרונות תזונתיים רבים המצויים בענבים כמו נוגדי חמצון 
המיוצרים ומופרשים בענבים ומהווים חומרי הגנה במצבי חרום, 

)נחשבים כבעלי תכונות נוגדות דלקת וסרטן, מגינים מפני 
מחלות כרוניות, מונעים מחלות לב וכלי דם ועוד...( בתיאבון 

ולבריאות!

ענבי טלי, ללא חשש עורלה,  ובמגוון כשרויות מהודרות: בד"ץ 
העדה החרדית, הרב לנדא והרב רוזנבלט שליט"א , בד"צ מחזיקי 

הדת ובהשגחת הרב הגר"י אפרתי שליט"א. כל עינב זהב! 

בעל יכולת ניהולית רחבה ומערכתית, דינאמי ולא מקובע, בעל 
אחריות רבה, ויכולת לרכז - אך גם להאציל סמכויות, וחשוב 

שיהיה גם עם מעוף. 

מה השכר הממוצע כיום במשק למהנדס בעל תואר והיכן ניתן 
להשתלב בעבודה?

מהנדס מתחיל בשכר ממוצע של 10,000-12,000 ₪ בחודש, 
ולאחר ניסיון של כ- 3 שנים השכר עולה לכ- 15,000-16,000 ₪ 

וכמובן שעם הניסיון ואופי העבודה והיקפה – יש אפשרויות שכר 
רבות וגבוהות בהרבה...

חשוב לציין כי התואר הניתן במסלול זה של מבחר הינו תואר 
אוניברסיטאי – של אוניברסיטת אריאל המכשירה כיום כ-50% 

מכלל המהנדסים האזרחיים בארץ! דבר הנותן משמעות 
ועדיפות רבה ברמה המקצועית כאשר באים למקום עבודה. 

מהי תקופת הלימודים עד לקבלת התואר?

הלימודים מתקיימים ב – 3 שלבים:

קדם מכינה  במשך  כ-3 חודשים 

מכינה אקדמית המוערכת במשך כ- 9 חודשים ולימודים 
אקדמיים במשך 4 שנות לימוד. 

הלימודים מתקיימים בקמפוס מכללת מבחר בשעות אחה"צ 
והערב, בהפרדה מלאה . 

האם יש מלגות ומימון?

מכללת מבחר מעניקה מלגת קיום בסך 2000 ₪ בחודש, למשך 
כל חודשי קדם המכינה.

ומסייעת לזכאים בהשגת מימון )מלא או חלקי( ומלגות – כדי 
לאפשר לכם ללמוד בראש שקט .

ומדוע דווקא במבחר? 

בכדי לשמור על הערכים בסביבה חרדית איכותית בלי להתפשר 
בדרך! במכללת מבחר, המקום החרדי היחיד בו ניתן ללמוד 

הנדסה אזרחית, בהתמחות ניהול הבניה, מקפידים על קמפוס 
בהפרדה מלאה לאורך כל שנות הלימודים - באווירה שמורה 

ואיכותית – בדיוק כפי שאתם שואפים... 

אז למהירי החלטה – הירשמו עוד היום למכינה ותוכלו גם אתם 
להתקדם למקצוע מבוקש ומפרנס.

לפרטים פנו ליועצי הלימודים שלנו: 03-572610
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4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 במשה אריה ליד רחוב 

השלושה, 5.5 חדרים, 
ק"ק מוגבהת, משופץ 

חלקי, כניסה פרטית 
עם אפשרות ליחידה, 

2,490,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

_____________________________________________)08-08(קוק 23 054-6506501

+5 חדרים 

 5 חד', 135 מ' נטו, 
סלון ענק וחדרים גדולים, 
ק"ב, חזית, דירה בקומה, 
4 כ"א, מסודרת עם חניה 
בטאבו באזור חתם סופר/ 

הרב ישראל מסלנט, 
2,580,000 ש"ח, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ בע''מ 
054-6506501
03-5797756)28-28(_____________________________________________

 בסוקולוב, 110 מ"ר, 5 
חדרים, משופצים ברמה 
גבוהה, בניין חדש, ק"ק 

מוגבהת + מרפסת 40 + 
חניה, 2,700,000 תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501)19-19(_____________________________________________

 מציאה, ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, 4.5 

חדרים, קומה א' )מעט 
מדרגות(, משופצת, 
חזית, חניה צמודה 

+ אופציה להרחבה, 
2,200,000 בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)19-19(_____________________________________________

 בהרב קוק השקט, 
5 חדרים, קומה א' 

עם מעלית, משופצת, 
חניה צמודה בטאבו, 

2,400,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
054-6506501)20-20(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור 

חייג 054-6506501 תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

_____________________________________________)05-05(23 ב"ב 

 אהרונסון 4 חדרים, 
קומה ג' עם מעלית 

ומעליה 2 יח', מניבות 
7,000 ש"ח לחודש 
+ אופציה להרחבה, 

משופץ, 3,400,000 תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)21-21(_____________________________________________

 בבלעדיות ברחוב 
אחיה השילוני, דירת 4 

חדרים + יחידה מושכרת, 
קומה א', חזית, מפוארת 
ביותר, וחניה משותפת, 
2,600,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
054-6506501)24-24(_____________________________________________

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים
 קייט ונופש   מכוניות למכירה

 נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ג' 

בשעה 10:00. לפרסום שלא בכרטיס אשראי
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il-כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד,  

    לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת  

    המדור באם יש.
    לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל
4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת   

    למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא  
    מצויינים בו שם השולח וכתובתו.

5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא  
    תפורסם כלל!

6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת   
    למודעה.

7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):
    יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה     

    כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.
8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:

    ביקוש דירות
     יש שניה - קונים

     יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
     יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

     ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
     השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס או במייל

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

 ברחוב חברון 4 
חדרים משופצים + יח"ד 

משופצת, המושכרת 
2,800 ש"ח, קומה ב', 

עורפית, 2,150,000 ש"ח 
גמיש תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בבלעדיות איזור 
דונולו לקראת תוספת 

בניה בטאבו משותף, 4 
חדרים, 75 מ"ר, חדשה, 

חזית, סוכה, קומה ג', 
1,350,000 ש"ח תיווך 

ש.מאירוביץ
 054-6506501

03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בלעדי ברחוב שטרסר, 
3.5 חדרים, קומה ג' 

ואחרונה, חזית, גג בטון, 
אפשרות לבנית יחידות 

על הגג )עם חתימות 
שכנים( + חניה לא 

בטאבו, 2,250,000 ש"ח 
תיווך ש.מאירוביץ הרב 
_____________________________________________)01-01(קוק 23 054-6506501

בני ברק

פנטהאוזים ודירות גן
 ברמת אלחנן 6 חדרים, 

130 מ"ר, קומה 4 עם 
מעלית ומעליה 3 יחידות 

שמניבות 9,500 ש"ח, 
משופצות, 4,000,000 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 
הרב קוק 23

 054-6506501
03-5797756)22-22(_____________________________________________

 באבני נזר דופלקס 
5 חדרים- קומה ד', 3 

חדרים, 75 מ"ר, ומעליה 
2 חדרים + גג, עם 

מעלית וחניה + אופציה 
עתידית להרחבה ענקית, 

3,100,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

03-5797756 23
054-6506501)23-23(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)04-04(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב

 ברחוב יוסי דופלקס 5 
חדרים, 120 מ"ר- קומה 

ג', 2 חדרים ומעליה 
3 חדרים, אפשרות 

לחלוקה, 2,000,000 
ש"ח תיווך ש.מאירוביץ 

 054-6506501)23-23(_____________________________________________ דופלקסים

 בהזדמנות ברחוב 
מימון אזור בית הכנסת 

הגדול, דירה ענקית, 
מחולקת לדירת 4 חדרים 

+ 2 חדרים + 1 חדר, 
קומה ב', 2,700,000 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
054-6506501
03-5797756)32-32(_____________________________________________

אלעד

 לל"ת, מחולקת ל- 2, 
משופצות, מרוהטות, 

ממוזגות, הכנסה חודשית 
_____________________________________________)33-36ל(גבוהה 053-3134479

 ברחוב הגליל בגמר בניה, 
דירות 3-4 חד' אחרונות, 

החל מ- 1,400,000 ש"ח 
"תיווך פנטהאוז 360" טל': 

03-7153035)33-35(_____________________________________________

 בבר אילן שיכון ה', 4 
חד', קומה ב', 100 מ' 
+ היתר בניה בתוקף 

ל- 100 מ' נוספים, לל"ת 
054-6240338)33-36(_____________________________________________

 במתחם אוסם 4 
חדרים, 110 מ"ר, קומה 

א', חזית, משופצת, 
אפשרות להרחבה לעוד 

חצי חדר, 2,600,000 
ש"ח בלעדי תיווך 

ש.מאירוביץ 03-5797756 
054-6506501)27-27(_____________________________________________

באר שבע 

 בעל דירה? נמכור את 
דירתך ללא עמלת דמי תיווך 

_____________________________________________)31-40(תיווך צור 03-6701920

 מציאה! בשכונה ג', 
מחולקת ל- 3, מושכרת 

ב- 6,000, משופצת מהיסוד, 
מרוהטת יפה, רק ב- 

1,130,000, לל"ת
_____________________________________________)34-35ל(054-8478171

 ברח' ברויאר, דירת 
חלומות, כ- 180 מ"ר, 

חדשה, מושקעת, 
ומפוארת מאוד, 2 

מרפסות, נוף פתוח 
בלעדי בתיווך אשכנזי 

03-5791770)34-35(_____________________________________________

וילות ובתים

 ברחוב נחמיה דירת 4 
חדרים, קומה ג' ואחרונה, 

עם מעלית, חזית, גג 
בטון + אופציה להרחבה 

+ יח"ד של 12 מטר 
בחצר, 3,000,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)34-34(_____________________________________________

 באזור רח' הרצוג/
שמואל הנביא, מרווחת, 
מאווררת, 4.5 חד', סלון 

גדול, חזית, 3 כיווני אויר, 
משופצת, יחידת הורים, 

3 שירותים, ק"ג, אופציה 
בגג בטון, נוף פתוח 

בלעדי בתיווך אשכנזי
03-5791770

054-4555884)34-35(_____________________________________________

 מציאה, בתמ"א 
משותף, 60 מטר, קומה 
5, ללא, 895,000 ש"ח, 

אפשרות למשכנתא
_____________________________________________)34-35ל(054-8421867

 בבלעדיות דירת 3 חדרים, 
קומה 1, 80 מ"ר, רחוב מירון, 

1,690,000 ש"ח
050-2321046 אופק מאיר 

_____________________________________________)35-38(נכסים

אשקלון

 בבלעדיות בעליון דופלקס 
5 חד', 135 מ"ר + 2 מרפסות 

60 מ"ר, מחסן, נוף, אופציה 
לחלוקה, רק 1,890,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35("שחף נכסים" 054-9422194

דופלקסים

3-3.5 חדרים
 בבלעדיות בעליון 3 חד', 
כ- 100 מ"ר, חדרים גדולים, 
מחסן וחניה, אופציות, רק 

1,460,000 ש"ח גמיש "שחף 
_____________________________________________)35-35(נכסים" 054-9422194

 באזור הנביאים 90 מטר, 
4 ח' משופצת, 2,000,000 

***דופלקס 160 מטר, ניתנת 
לחלוקה, 2,550,000 גמיש 

B.D.A 35-35(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור שיכון ג' נותרו 
דירות אחרונות בבניה, 

4, 2,200,000, 5 חדרים 
2,700,000 כולל חניה, 6 

חדרים 2,900,000
B.D.A 35-35(054-8449423 תיווך(_____________________________________________

 באזור הרצוג בבניה 
דירות נכה, 1,300,000, 3 

חדרים 1,600,000 גמיש, 4 
ח' 1,900,000, 3 ח' פנטהאוז 

 054-8449423 2,000,000
B.D.A 35-35(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי בעלי הכהן 
65 מ"ר, מחולקת ל- 2 
יחידות דיור, משופצות 

ברמה גבוהה, מרוהטות, 
ק"ג, מושכרות בכ- 7,000 

ש"ח )מתאימה גם 
להשקעה(, 1,525,000 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)35-35(והשקעות 054-4290600

 בהגר"א, 85 מ"ר, גג בטון 
+ אישורי שכנים 50 מ"ר, 

1,900,000, שמורה, ק"ג תיווך 
_____________________________________________)35-35(הנדל"ן 050-4177419

 באזור גבעת סוקולוב 4 
חדרים, כ- 110 מטר, גדולה 

ויפה, 2,000,000 ***125 
מטר, חדשה ויפה, 2,700,000 

גמיש 054-8449423 תיווך 
B.D.A)35-35(_____________________________________________

 בגמר בניה באזור העיריה 
נותרו דירות מיוחדות, 4 חדרים 
2,190,000 ***5 חדרים החל 
מ- 2,400,000 054-8449423 

B.D.A 35-35(תיווך(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 
בית פרטי 4 קומות, 370 

מ"ר מרגש, 300 בנוי + גג + 
חצר, משופצת ומושקעת, 
8,000,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! באזור הרב שך 
פנטהאוס 6 חד' + מרפסת, 

130 מ"ר, ק"ד + מעלית 
בתכנון, משופצת כחדשה, נוף 
פתוח, 2,400,000 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)35-35(א. פנחסי 03-5799308

 חדש מהקבלן! 
פנטהאוס חלומי בגבול 
רמת גן בני ברק, אזור 

הבנים, 100 מ"ר + 60 
מרפסת עם נוף פנורמי 
+ מעלית שבת וחניה, 

ב- 3,280,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)35-35(נכסים 052-7773526

 ברחוב אביעד דופלקס 
גג 110 מ"ר בנוי + אישורים 

לבניה עוד 100 מ"ר בבלעדיות 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)35-35(_____________________________________________

 בגניחובסקי דופלקס 
גג, כ- 130 מ"ר, 5.5 חד', 
סוכה, מעלית + אפשרות 

תוספת בניה בבלעדיות 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות בדוב הוז 
דופלקס 260 מטר, 3 כיווני 
אוויר + חניה בטאבו, קומה 
3, חזית, 3,000,000 )גמיש( 

_____________________________________________)35-35("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור עזרא דופלקס 5 
חד', 150 מ"ר + אופציה, כולל 

עמודים ורצפה, בכל קומה 
60 מ"ר, מסודרת, 3,000,000 

_____________________________________________)35-35(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! בבן גוריון אזור 
מנחם דופלקס 220 מ"ר, 

ק"ד + מעלית + חניה, 
משופצת + מרפסת גג גדולה, 

2,890,000 ש"ח גמיש א. 
_____________________________________________)35-35(פנחסי 03-5799308

 למכירה דופלקס 
בחנה סנש, 6 חדרים, 

190 מטר + 3 מרפסות, 
מוארת מאוד, מתאימה 
למשפחות ולהשקעה, 

מחיר: 4,200,000 תווך 
_____________________________________________)35-35(רבקה נקב 053-9244430

 בבארי דופלקס 250 
מ"ר, 7 חדרים, מושקעת, 

ועם יחידה נפרדת, 4 
מיליון חיים חמד נדל"ן 

050-6452128)35-35(_____________________________________________

 למכירה בגולומוב 2 
דירת 5 חדרים, 110 מטר, 

עם מרפסת + 2 חניות, 
מושכרת לעוד שנה, 

מחיר: 2,890,000 תווך 
_____________________________________________)35-35(רבקה נקב 053-9244430

 ברמת אהרון דירת 
5.5 חדרים, 130 מ"ר, 

קומה 1, מעלית וחניה, 
משופצת, מושכרת ל- 5 

שנים, במחיר מציאה! 
_____________________________________________)35-35(חמד נדל"ן 050-6452128

 בדבורה הנביאה 5 
חדרים ענקית, כ- 170 מטר, 
2 מפלסים, קומה ג', ללא, 

שמורה מאוד + חנייה, 
2,700,000 גמיש נדל"ן 
_____________________________________________)35-35(השקעות 050-4130093

 בהשלושה, 140 מ"ר, 
ק"א, משופצת, 5.5 חד', סוכה 
ענקית, חניה, 2,700,000 גמיש 

_____________________________________________)35-35(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 במימון-סוקולוב 5 חד', 
ק"ג )בלי( + 2 יחי"ד, משופץ 
כליל, חזית, 2,790,000 גמיש 

_____________________________________________)35-35(תיווך הנדל"ן 050-4177419

 בר"ע-צפניה 5 חד', ק"א, 
עורף לשיפוץ, 2,075,000 

גמיש + אופציה, מיידי תיווך 
_____________________________________________)35-35(הנדל"ן 050-4177419

 בבלעדיות בפרל 6 חד', 
140 מ"ר, משופצת ברמה 

גבוהה, קומה 1 + יחידה 30 
מטר, 3 כיווני אוויר, 2,990,000 

)גמיש( "פנחס נכסים"
055-6789653)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות באבן שפרוט 5 
חד', קומה קרקע, 120 מטר 

+ מרפסת 10 מטר, משופצת 
_____________________________________________)35-35("פנחס נכסים" 055-6789653

 באזור העיריה 5 חד', 110 
מ"ר, ק"א, משופצת + יחידת 

הורים, 4 כ"א, 1,990,000 ש"ח 
_____________________________________________)35-35(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העיריה 5 
חד', 180 מ"ר, מפלס אחד, 

ק"א, חזית, חדשה, מושקעת 
ברמה מאד גבוהה, פונה 

לשדרה, 4,000,000 ש"ח א. 
_____________________________________________)35-35(פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור שדל 5 חד', 
116 מ"ר + חצר, ק"ק, כניסה 
פרטית, מסודרת, 2,300,000 
_____________________________________________)35-35(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בריינס, בניין יחודי, 5 
חדרים, שמורה, כ- 200 מטר 

+ גג, מ.לטאבו משותף, קומה 
ג', ללא, מחיר 2,670,000 

_____________________________________________)35-35(נדל"ן השקעות 050-4130093

 חדש מהקבלן! 
בגבול רמת גן בני ברק, 

אזור הבנים, 4 חד' + 
חניה ומרפסת שמש, 
קומה ראשונה, חזית, 

ב- 2,280,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)35-35(נכסים 052-7773526

 בבלעדיות בהשומר באיזור 
חבקוק 4 חד', משופצת, 105 

מטר + סוכה + יחידת דיור 
40 מטר, קומה א', 2,750,000 
_____________________________________________)35-35("פנחס נכסים" 055-6789653

 בשיכון ה' 4 חד', 120 
מטר עם יחידה, קומה ראשונה 
או חלוקה כרצון הקונה, טאבו 

משותף, 1,650,000 גמיש 
_____________________________________________)35-35("פנחס נכסים" 055-6789653

 מציאה!!! בבלעדיות 
בדניאל 4 וחצי חד', 115 מטר, 
קו"2, אופציה בגג, 2.3 גמיש 
_____________________________________________)35-35("פנחס נכסים" 055-6789653

 בעמק יזרעאל 4 וחצי חד' 
+ מרפסת שמש, אופציה 42 
מטר, מאושרת, קו"3, מעלית 

וחניה, 2,050,000 "פנחס 
_____________________________________________)35-35(נכסים" 055-6789653

 בבלעדיות באבטליון בבנין 
חדיש, בית פתוח!!! 4 וחצי 
חד', 110 מ', 3 כיווני אוויר, 

קו"3 + סוכה, מעלית, חניה, 
מחסן בטאבו "פנחס נכסים" 

055-6789653)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות באיזור 
טרומפלדור 4 וחצי חד', קומה 

3, 130 מטר, 1.6, טאבו 
משותף "פנחס נכסים"

055-6789653)35-35(_____________________________________________

 בלעדי בטבריה קרוב 
למנחם 4 חדרים, 106 
מ"ר, ק"ג )גג בטון( + 

מעלית, חזית + חניה, 
2,300,000 ש"ח סלומון 

נכסים והשקעות
054-4290600)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 4 
חד', 90 מ"ר, מחולק ל- 3 

חד' + חדר מושכר ב- 1,300 
ש"ח, ניתן לחבר בקלות, ק"א 

+ מעלית, חזית, משופצת 
מהיסוד, 2,050,000 ש"ח א. 

_____________________________________________)35-35(פנחסי 03-5799308

 באזור מימון 4 חד', 
100 מ"ר + שלד 30 מ"ר + 

אופציה לעוד 30 מ"ר, ק"א א. 
_____________________________________________)35-35(פנחסי 03-5799308

 בנויפלד 4.5 חדרים 
+ יח' הורים, קומה ב', 

משופצת, יפיפיה + 
מחסן, 2,200,000 ש"ח 

בלעדי תיווך מאירוביץ 
 054-6506501

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 4.5 
חד', 110 מ"ר, ק"ג, משופצת, 
א. בגג, חזית, מיקום מעולה, 

2,100,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

 באיזור קוטלר 3.5 
חדרים, משופצים, ק"ק 
+ חצר גדולה + כניסה 

נפרדת, 1,730,000 ש"ח 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-5797756)35-35(_____________________________________________

 באזור העירייה 3 חד', 
משופצת ומושקעת, 2 

מרפסות שמש + יחידה 
מושכרת, 2,150,000 גמיש 

_____________________________________________)35-35(תיווך אנג'ן 072-3168903

 ברח' חברון 3 חד', 
שמורה ומטופחת + מרפסת 
שמש, 1,650,000 תיווך אנג'ן 

072-3168903)35-35(_____________________________________________

 בסוקולוב 3.5 חד' + 
2 מרפסות, קרקע, סוכה 

בבלעדיות "מאגדים-נדל"ן" 
_____________________________________________)35-35(משה דסקל 050-5926021

 מציאה!!! בדנגור 3 חד', 
70 מטר, קומה 2, אופציה 

גדולה, שכנים בנו, 1,440,000 
_____________________________________________)35-35("פנחס נכסים" 055-6789653

 בלעדי בהרב שך/
הירדן, 3 חדרים, 70 מ"ר, 

שמורה + אופ' לבניה 
בצד )רצפה מוכנה(, 

50 מ"ר נוספים, ניתנת 
לחלוקה, ק"ב, חזית, 

מיידי, 1,860,000 ש"ח 
גמיש סלומון נכסים 

_____________________________________________)35-35(והשקעות 054-4290600

 בלעדי בדוד המלך 
3 חדרים, 70 מ"ר, 

משופצת, ק"ב, עורפית 
+ אופ', 1,550,000 ש"ח 

גמיש סלומון נכסים 
_____________________________________________)35-35(והשקעות 054-4290600

 באזור הרב קוק 3 חד' 
+ 2 מרפסות, 80 מ"ר, ק"א, 

חזית, משופצת חלקית, 
1,690,000 ש"ח א. פנחסי 

03-5799308)35-35(_____________________________________________

 בלעדי! באזור העיריה 3.5 
חד', 78 מ"ר, ק"ג + אופציה 

בצד ובגג, חזית, משופצת, 
1,650,000 ש"ח גמיש א. 

_____________________________________________)35-35(פנחסי 03-5799308

 בהרב קוק 3 חד', 
בניין חדש, כניסה מיידית, 

1,720,000 תיווך יישוב הארץ 
03-8007000 052-3344721)35-35(_____________________________________________

 באברבנאל בטאבו 
משותף, 3 חד', ק"ג 

ללא מעלית, משופצת 
מהיסוד, חזית, + 

אפשרות למשכנתא, 
1,030,000 ש"ח בלעדי 

ש. מאירוביץ
054-6506501)48-48(_____________________________________________

 בויזניץ בהסכם 
שיתוף, 2 חדרים, ק"ק, 

55 מ"ר + חצר, 850,000 
ש"ח, א"א לקחת 

משכנתא בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501)24-24(_____________________________________________

 ברחוב חתם סופר, 
דירת 3 חדרים, 70 

מ"ר, קומה ב', עורפית, 
פתוחה, 1,550,000 ש"ח 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)24-24(_____________________________________________

 שוקל למכור את 
דירתך? לטיפול מסור חייג 

054-6506501 תיווך ש. 
_____________________________________________)05-05(מאירוביץ הרב קוק 23 ב"ב 

 ברחוב יהושוע 4 
חדרים, 90 מ"ר, קומה 1, 

3 כ"א, משופצת חלקי, 
1,900,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23)15-15(_____________________________________________

 בהרב קוק באזור 
אליעזר, 3.5 חד', ק- 1.5, 
חזית, 1,530,000 בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 050-5308742 

054-6506501)29-29(_____________________________________________

 בעזרא נדבורנה 3.5 
חדרים, 80 מ"ר, קומה 
4 + מעלית, שמורה, 

1,790,000 ש"ח תיווך 
ש.מאירוביץ

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 ברחוב מימון בקרבת 
בית כנסת הגדול, דירה 3 
חדרים, מסודרים, קומה 

א', חזית, 1,470,000 
ש"ח תיווך ש. מאירוביץ 

054-6506501
03-5797756)30-30(_____________________________________________

 בהרב אשי 3 חדרים, 
70 מ"ר, ק"ק מוגבהת 

+ 15 מ"ר מרפסת 
+ אופציה ענקית 

להרחבה!!! 1,800,000 
ש"ח, מציאה!! תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

03-5797756)32-32(_____________________________________________

2-2.5 חדרים
 בהרב שך/זבוטינסקי, 

קומה ראשונה, כ- 85 מטר, 
שמורה, ללא תיווך, 1,670,000 

_____________________________________________)35-42ל(ש"ח 054-8574487

 באהרונסון 2.5 חד', 
קרקע, משופצת, פוטנציאלית 

להרחבה בבלעדיות 
"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 

050-5926021)35-35(_____________________________________________

 בגבעת שמואל 
בשכ' בית וקנטרי, 5 

חד' ענקית, 135 מ"ר, 
קומה גבוהה, נוף עוצר 
נשימה, 2 חניות ומחסן 
2,900,000 ש"ח בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 בני ברק 
054-6506501)46-46(_____________________________________________

גבעת שמואל
+5 חדרים

4-4.5 חדרים
 בהנשיא החדש 4 חד', 
קו"2, מרווחת + מעלית + 
מ.שמש + חניה בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)35-35(_____________________________________________
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4-4.5 חדרים

עסקים

 בבלוי להשכרה/
למכירה, לקליניקה/

עסק/אולם שקט 
ק.קרקע מוגבהת, חזית, 

משופצת, 80 מ"ר עם 
כניסה נפרדת + אופציה 

להרחבה של 40 מ"ר, 
6,500 ש"ח, 2,060,000 

ש"ח בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

054-6506501
050-5308742)33-33(_____________________________________________

2-2.5 חדרים

נדל”ן 
מסחרי

בית מאיר
 מתחם נופש מדהים 

- 8 חד', 26 מיטות. 
בריכה סגורה ומחוממת 
)א. להשכרה בנפרד( + 

בוסתן + משחקים בקרו 
באתר "אגר מים"

_____________________________________________)48-47/21ש(055-2275344

בני ברק
 במצלר 21, דירת חדר, 

ק"ק, 3 מיטות, מפוארת 
וחדשה *דירת 4 חד', ק"ג + 
מעלית, מפוארת, לשבתות/
שבועי/יומי/שעות *2 חד' + 

ג'קוזי + מעלית
_____________________________________________)17-43/21ש(052-7613554

ביקוש 
דירות

 להשכרה, בלעדי, 
מציאה, חנות 130 מ"ר, 
ברבי עקיבא/הרב קוק, 

חזית, מיקום פצצה, 
15,000 ש"ח לכל מטרה 

תיווך ש.מאירוביץ
054-6506501)01-01(_____________________________________________

 מתחם של וילה, 3 חד' + 
חצר גדולה + סוויטה 2 חד' 

ממוזגים + גקוזי'
_____________________________________________)27-38ש(050-6901390

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

_____________________________________________)47-48/21ש(10:00-16:00, 03-5700040

קיט 
ונופש

אביבים

 2 יחידות נופש + בריכה 
ומדשאות, פינת מנגל ומתחם 

_____________________________________________)20-43ש(מבודד 052-3833809

 ברחוב רבי עקיבא/
קוטלר, קומה ב', 70 
מ"ר, מחולקים ל- 2 

יחידות, מניבה 5,200 
לחודש + אופציה 

להרחבה של 20 מ"ר, 
1,580,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

054-6506501 23
03-5797756)22-22(_____________________________________________

מבנים

 באיזור הרב שך 
סירקין, 2.5 חדרים, 
55 מ"ר, לא יח"ד, 

ק"א, במצב טוב, פינוי 
31.7.21, 3,050 ש"ח 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
054-6506501
03-5797756)26-26(_____________________________________________

 בקתות רות- מתחם 
נופש עד 13 איש + 

בריכה גדולה, גינה יפה, 
נוף פסטורלי ליערי מירון 

_____________________________________________)27-38ש(052-2344447

בר יוחאי

גליל עליון

דלתון
 "הפרח בגני"- צימרים 

מפוארים, לזוגות/
משפחות + חדר אוכל 

+ בריכה מחוממת, נוף 
פנורמי, גינה ענקית

_____________________________________________)10-9/22ש(050-8219080/1

 יחידת נופש 30 מ"ר, עד 
6 נפשות + חצר 100 מ"ר, 

משופצת, ממוזגת ומאובזרת, 
_____________________________________________)22-22/22(כ. פרטית 050-9960113

 2 יח' ארוח מרווחות, 
מאובזרות, מטופחות, גינה 

גדולה + מתקני גן
_____________________________________________)23-22/22ש(052-3452522 052-3771789

 "פינה קסומה בגליל"- 
חדש! מתחם וילה + 

סוויטה גדולה, פרגולות, 
בריכה, גקוזי', חצר גדולה 
_____________________________________________)25-36ש(ומתקני גן 050-6901390

טבריה

 להשכרה בר"ע חנות 
תכשיטים ושעונים, כ- 20 

מ"ר, שכירות 3,000 
ש"ח, מוניטין + כל הציוד 
הנלווה )כספות, אזעקות, 

ריהוט(, 250,000 ש"ח, 
פרנסה בשפע, בלעדי 

תיווך ש. מאירוביץ
050-5308742
054-6506501)29-29(_____________________________________________

חנויות

 ברחוב הר סיני קרוב 
לכהנמן, 6 חדרים גדולים, 

מתאימים לפנימיה 
לבחורי ישיבה, קומה 2, 
מתפנה לאחר ט' באב, 

6,000 ש"ח תיווך ש. 
מאירוביץ 054-6506501 

050-5308742
03-5797756)29-29(_____________________________________________

 חדש!! 2 יחידות ארוח 
מפוארות! נקיות! ג'קוזי, 

בריכה, מרפסות, נוף, חצר 
ענקית, מתקנים, גם לקבוצות 

_____________________________________________)17-46ש(052-4624543

3-3.5 חדרים

 ברחוב יהושוע 4 
חדרים ענקיים!! חזית, 
מסודרת, קומה ג' ללא 
מעלית, מיידי, 4,800 

ש"ח תיווך ש. מאירוביץ
054-6506501
03-5797756)29-29(_____________________________________________

 מוכר חזן?
קישוטים / סכך?ארבעת המינים / סוכות

בעל תוקע?

 פרסמו 
ותתפרנסו
הלוח המוכר למגזר החרדי

מחשבים | נדל"ן | רפואה משלימה | דרושים | קורסים

03-6162228

 להשכרה בלבד, קרית 
הרצוג, מגרש מעל דונם, 

לאחסון או למבנה או 
לכל מטרה, לטווח ארוך, 
לאחסון או למבנה תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 23
 054-6506501)31-31(_____________________________________________

לפרסום
03-6162228

 בלעדי באהרון דב 
המבוקש )קרוב לרחוב 
עמי(, דירת 4 חדרים, 

קומה א', חזית, מעלית 
וחניה, כניסה מיידית, 
5,200 ש"ח תיווך ש. 

מאירוביץ 054-6506501
 03-5797756)32-32(_____________________________________________

 בבן זכאי באיזור 
בלז, דירת 2.5 חדרים, 

60 מ"ר, לא יח"ד 
ק"ק מוגבהת, חזית, 

משופצת, כניסה מידית, 
3,400 ש"ח תיווך ש. 

מאירוביץ 054-6506501 
03-5797756)32-32(_____________________________________________

 בבעל שם טוב יחידה 
יפיפיה + מרפסת מקורה, 
3 כ"א, ממוזגת, מרוהטת 
קומפלט, מחיר מציאה!! 
2,500 ש"ח כולל הכל!!! 

_____________________________________________)32-35ש(054-8435119/7

 חנות משופצת 
מהיסוד, באזור איצקוביץ, 

50 מ"ר כולל שירותים 
צמודים, 10,000 ש"ח 

תיווך ש. מאירוביץ הרב 
קוק 23 054-6506501 

03-6194217)32-32(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

יחידות דיור

 אהבה במרומים, בפוריה, 
צימרים מפוארים לזוגות, 

בריכה מחוממת מוצנעת, 
גקוזי', מטבחון, נוף

_____________________________________________)33-25/2022ש(053-3226630

וילות ובתים

 בהזדמנות!! למכירה 
דירה בקרית אתא, ברחוב 
זבולון 3 חדרים, 65 מטר, 
מושכרת!! מחיר מצויין 

052-7688189)34-35(_____________________________________________

קריית אתא

ירושלים
4-4.5 חדרים

 3 חד' באזור הרב 
קוק, כ- 90 מ"ר, ק"א, 

סורגים, מסודרת, ריקה, 
מיידית תיווך אשכנזי 

03-5791770)34-35(_____________________________________________

 בחברון 3 חד', ממוזגת, 
מרוהטת קומפלט, 3,700 

ש"ח, קומה ב', מתפנה אחרי 
_____________________________________________)34-37ל(סוכות 050-4171046

 בבירנבוים 3.5 חדרים, 
משופצת, קומה ראשונה, 

4,300 ש"ח, מיידי, ללא תיווך 
_____________________________________________)34-35ל(052-7672357

 2 חד', מפוארת, מרוהטת 
קומפלט, מרפסת סוכה, ק"ג, 
בבנימין אברהם, 2,850 ש"ח 

_____________________________________________)34-37ש(052-7691171

 בשיכון ג', יחידת דיור 
2.5 חדרים, כחדשה, נוף, 

מזגנים, דוד"ש, 3,500 ש"ח 
_____________________________________________)34-37ש(052-5359987

השקעות

 ליד העיריה ברח' 
ירושלים, להשקעה, 
כ- 120 מ"ר, בק"ג, 

דירת 2.5 חד', כ- 60 
מ"ר, מאווררת, ופתוחה, 

וחזיתית + 2 יחידות 
דיור בק"ד, מושכרות 

בבלעדיות בתיווך אשכנזי 
03-5791770)34-35(_____________________________________________

מגרשים

 קונים מגרש עם חקלאים 
_____________________________________________)34-07/2022(בכל הארץ 052-2457617

 קניה ומכירה, אדמות 
חקלאיות, בכל הארץ, 

במחירים הגונים
052-2457617)34-07/2022(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 מציאה, לזוג/בודד, 

בכהנמן, יפיפיה ומושלמת, 
1,800 ש"ח, ק"ה + מעלית 

_____________________________________________)33-36ש(052-7659811

 דרושה דירת 3/4 חדרים 
+ מעלית לקניה בב"ב )לא 

_____________________________________________)35-36ח(מתיווך( 052-3595314

 דרושה דירה/יחידת דיור 
להשכרה מחודש חשוון לזוג 

_____________________________________________)35-36ח(צעיר בבני ברק 054-7938941

 דרושה יחידת דיור ביד 
בנימין להשכרה לשבת כי 

_____________________________________________)35-36ח(תבוא 058-3290626 רבקה

 מעונין לקנות בסנהדריה 
דירה 3-4 חדרים במחיר סביר 

קומה נוחה 054-7385609 
_____________________________________________)35-36ח(ירושלים

 דרושה דירה לקניה בבני 
ברק +3.5 חד' בנין חדיש 

לל"ת עד 1,650,000 לפרטים 
_____________________________________________)35-36ח(050-4158211

 מעונין לקנות דירת 4 
חדרים בקרית הרצוג ללא 

_____________________________________________)35-36ח(תיווך 054-7432035

 רמות א': 4 חד' )70 מ"ר 
נטו(, משופצת + סוכה )15 

מ"ר( + בניה מיידית )26 מ"ר(, 
ק"ב, 3 כיוונים, 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)35-35(_____________________________________________

 רמות א': 4 חד' )71 
מ"ר נטו( + ת.ב.ע גדולה 

כולל תוספת גינה, ק"א, נוף, 
במקום המבוקש! 1,950,000 

ש"ח! תיווך הכוכבים:
02-5713375)35-35(_____________________________________________

פתח תקווה
 למכירה ברחוב אנה פרנק, 
בניין עם 4 דירות, דירה בקומה, 
דירה ענקית, כ- 200 מ"ר בנוי, 
יש סוכה, מעלית וחניה יהודה 

_____________________________________________)32-35(הס 050-3003455

 למכירה בפתח תקווה 4 
קוטגים באיזור דתי

052-2948691)35-35(_____________________________________________

קוטגים

 ביום שישי הקרוב 
27.8.21, בין השעות -11:00
13:00, יתקיים בית פתוח, 
ללא עמלת תיווך, ברחוב 

יוסף ספיר 31, דירת 4 חדרים, 
כ- 95 מטר, קומה 4, מרפסת 

שמש, מעלית, חניה, ממ"ד, 
בניין חדש קובי בכר אינפינטי 

_____________________________________________)35-35(עוצמה 052-6499424

 ביום שישי הקרוב 
27.8.21, בין השעות -11:30
13:30, יתקיים בית פתוח, 

ללא עמלת תיווך, בעין גנים 
83, 4 חד', משופצת מהיסוד, 

כחדשה, מעוצבת ומרווחת, 
100 מ"ר, קומה 3, מעלית, 

חניה מקורה בטאבו יואב עובד 
אינפינטי עוצמה
054-3384843)35-35(_____________________________________________

 בפיארברג )המרכז 
השקט(, 110 מ"ר, שמורה 

ומושקעת, אינסטלציה 
חדשה, 3 כ"א, קומה 1, חנייה 

משותפת שירי שטרסבורג 
אינפינטי עוצמה
050-8511976)35-35(_____________________________________________

 אוסישקין )מרכז(, קומה 
3, מעלית, חנייה בטאבו, 

משופצת מהיסוד שירי 
שטרסבורג אינפינטי עוצמה 

050-8511976)35-35(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

דירות 
להשכרה

בני ברק

 בקרית הרצוג, 4 חדרים, 
משופצת מהיסוד, 2 שירותים, 

ממוזגת, קומה א', 4,200 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ל(050-5752830

 בלעדי בהתנאים 
כ- 4 חדרים + מ.שמש, 

שמורה ומטופחת, חזית, 
ק"ג + מעלית, מיידית + 

חניה, 4,600 ש"ח סלומון 
נכסים והשקעות

054-4290600)35-35(_____________________________________________

 בבלעדיות בנורדאו 
להשכרה 3 חד', קומה 1, 3 

כיווני אוויר, בניין חדש מהנילון, 
4,200 "פנחס נכסים"

055-6789653)35-35(_____________________________________________

 להשכרה ברחוב רמז 
3 חדרים, 60 מטר עם 

מרפסת 25 מטר, ב- 
4,000 תווך רבקה נקב 

053-9244430)35-35(_____________________________________________

 להשכרה! באמרי ברוך 
2.5 חד', 50 מ"ר, מרוהטת 

וממוזגת, חדשה, 3,300 ש"ח 
_____________________________________________)35-38ש(03-5744002

 להשכרה בבארי 8 
דירת 2 חדרים, יפה 
ומעוצבת, 35 מטר, 

מתאימה לזוגות צעירים 
או יחיד, מחיר 2,350 תווך 
_____________________________________________)35-35(רבקה נקב 053-9244430

 ברמת אלחנן, 2 חדרים, 
קומה ג', משופצת, סוכה, 
דוד"ש, ממוזגת, מאווררת, 

אפשרות לגנרטור
_____________________________________________)35-38ל(054-8413233

 בית פרטי 7 חד', 170 
מ"ר + חצר 70 מ"ר בבלעדיות 

"מאגדים-נדל"ן" משה דסקל 
050-5926021)35-35(_____________________________________________

גבעת שמואל

ירושלים
4-4.5 חדרים

 רמות ב': קוטג' 9 חד' 
גדולים )205 מ"ר(, כולל משרד 
+ גינה 70 מ"ר, פינתי, 10,000 

ש"ח לחודש תיווך הכוכבים: 
02-5713375)35-35(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! שטח 
מסחרי בב"ב, ק"ק, 

נגיש, מאושר למרפאה, 
בית רופאים, קליניקה, 

מרפאת שינים, 200 מ"ר 
"תווך המסחר"
052-7165120)35-35(_____________________________________________

 מחפש חנות/משרד? 
בשבילך אנחנו כאן תיווך 

_____________________________________________)35-35(דורון 054-4980159

לפרסום
03-6162228

אולמות
 רמות ב': דירת אולם 

פתוח )105 מ"ר נטו(, ללא 
מדרגות, 3 כיוונים, לכל שימוש 
או למגורים, 2,050,000 ש"ח! 

_____________________________________________)35-35(תיווך הכוכבים: 02-5713375

 בהזדמנות!!! למכירה 
חנות בהרב קוק, 25 מ"ר, 

גבוהה, אופציה לגלריה, 
970,000 ש"ח "תווך 

_____________________________________________)35-35(המסחר" 052-7165120

 בהזדמנות!!! שטח 
מסחרי בב"ב, ק"ק, 

נגיש, מאושר למרפאה, 
בית רופאים, קליניקה, 

מרפאת שינים, 200 מ"ר 
"תווך המסחר"
052-7165120)35-35(_____________________________________________

 חנות, מציאה, מוכנה, 
לגינג, 20 מטר, רבי עקיבא 

ז'בוטינסקי תיווך דורון
054-4980159)35-35(_____________________________________________

 איזור רפאלי חנות 50 
מ"ר, למיידי, רק ב- 7,000 ש"ח 

_____________________________________________)35-35(תיווך דורון 054-4980159

 בית פרטי באזור הרב 
קוק, מגרש 430 מ"ר, בנוי 140 
מ"ר בקרקע + מרתף ומקלט, 

6,500,000 ש"ח א. פנחסי 
03-5799308)35-35(_____________________________________________

משרדים

 משרדים 183/200, בנין 
חדש, הכנה ע"י הבעלים, 
במחיר מציאה תיווך דורון 

054-4980159)35-35(_____________________________________________

 בהזדמנות!!! שטח 
מסחרי בב"ב, ק"ק, 

נגיש, מאושר למרפאה, 
בית רופאים, קליניקה, 

מרפאת שינים, 200 מ"ר 
"תווך המסחר"
052-7165120)35-35(_____________________________________________

 5 חדרים, מרווחת, 
נקיה, יפה, מרפסת סוכה, 
נוף לכנרת + חצר, קרוב 
_____________________________________________)35-43ש(לשטיבלאך 050-4124556

 פנטהאוס בטבריה, 
5.5 חדרים, לבד בקומה, 
משקיף לכנרת, מפואר 
וחדיש 050-4442212 

050-6452128)35-35(_____________________________________________

 בפוריה, 2 בקתות, 
צופות לכנרת, פרטיות 
וגינה לכ"א, מאובזרות 

ונקיות + גקוזי'
_____________________________________________)17-42ש(050-6927465

 בק. שמואל, דירת נופש, 
מפוארת, גדולה וממוזגת, 

קרובה לכנרת והשטיבלאך, 
_____________________________________________)20-43ש(לנופש מושלם! 055-6788938

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל מ- 

_____________________________________________)20-42/21ש(349 ש"ח 079-5551606

 דירת נופש, מחולקת, 10 
מיטות, מאובזרת קומפלט + 

מרפסת ענקית עם נוף לכנרת 
_____________________________________________)17-16/22ש(050-9770828 050-5770828

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 

שפת הכנרת, מתאים 
למשפחות/זוגות

_____________________________________________)50-49/21ש(050-8954654

 "נופש הרימון"- סוויטות 
וחדרים אחרונים לבין הזמנים, 

מרווחות ומפוארות, 5 דק' 
הליכה מהטיילת והכנרת, א. 

לחדר אוכל 050-8818678 
_____________________________________________)29-28/22ש(050-8885275

 במגדלי המלכים! שבת 
נחמו מחמישי עד ראשון - 

1,400 ש"ח, 5 דק' למדרחוב 
+ מרפסת נוף, עד 4 ילדים 

_____________________________________________)30-41ש(054-6511250/350

 2.5 חד', משופץ, ממוזג, 
חזית לכנרת, 5 דק' לטיילת, 

מרוהט + מעלית, עד 6 
_____________________________________________)34-35ש(נפשות 050-6241690

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + 

ביהכנ"ס 052-7646764
_____________________________________________)46-46/21ש(052-7634389

 בגאולה, דירות נופש נקיות 
ומאובזרות קומפלט, יפיפיות, 
במגוון גדלים 053-3184783 

_____________________________________________)2-1/22ש(058-3284786

כפר שמאי
 בוסתן לבל - 3 

צימרים, מתחם 4 דונם, 
בריכה + גקוזי' ספא 

ענק, למשפחות וזוגות, 
מחירים נוחים
_____________________________________________)28-39ש(054-4385580

יבניאל

 סוויטות לזוגות/משפחות/
שבתות חתן, דונם מדשאות 

עם סנוקר, פינג פונג ומתקנים 
לילדים, מחירים גלובלי 
לסוויטה 052-3540874

_____________________________________________)25-36ש(053-3163352

 צימר 120 מטר + 
בריכה, וצימר 60 מטר, 

נקי ומאובזר, נוף מדהים 
055-6654434
_____________________________________________)25-35ל(055-6641465

 אחוזת החלומות - 2 
יחידות נופש ברמה גבוהה, 
עד 15 איש, בריכה גדולה, 
חצר + סנוקר ומתקני גן 

_____________________________________________)27-38ש(053-3340350

ירושלים והסביבה

 "צל אילנות" צימר 
מקסים נקי ומעוצב, 10 דק' 
מירושלים + בריכה מוצנעת 

גקוזי' 050-8490663 
_____________________________________________)31-31/2022ש(050-6217759 02-5361771

 "בנצימר" - נופי ירדן - 
סוויטה מרווחת ומפנקת + 
גקוזי', מרפסת נוף ענקית, 

אפ' לקבוצות, אפשרות 
ל'גיפים 050-7362739

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 

 דירות אירוח מאובזרות,
7 דק' הליכה מהציון, יחס 

נעים! מחירים נוחים, מרציאנו
_____________________________________________)24-25/22ש(054-5989347 04-6987450

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
_____________________________________________)47-46/21ש(04-6989734

 ארוח כפרי בוילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב דתי 
 054-6928116 02-9913107

_____________________________________________)51-50/21ל(054-8470055

מירון

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-31/2022ש(וחדר אוכל. 054-6987257

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י, מש' אלק-
_____________________________________________)45-52/21ש(054-8042119 04-6989119

 בוסתן לביא- דירת נופש 
יפיפייה, נוף מדהים, סנטדנט 

גבוה פרטי, באווירה פסטורלית 
_____________________________________________)20-43ש(050-6333765

 ארוח כפרי לזוגות 
ומשפחות ל- 40 אורחים 

ב- 10 חדרים סגורים, בריכה 
מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 

_____________________________________________)05-05/22(במקום 050-3388668

מושב תרום

 "למרגלות ההר" - 4 
יח' ארוח + בריכה + 

גינה, לזוגות/משפחות 
_____________________________________________)19-35ש(052-4604609

ספסופה

נהריה
 "אבני החושן" - סוויטות 

נופש מהממות + פינוקים, 
בסמיכות לחוף הים, לזוגות/

משפחות 054-6299082 
_____________________________________________)21-18/22ש(054-6388082
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מחשבים

 מחשב נייד I5 מחודש, 
שנה אחריות, מתאים 
לגרפיקה ותכנות, חצי 

ממחיר חדש
_____________________________________________)46-40/21ש(054-4543701

שידוכים

 "שידוכי המרכז" - 
לחרדים ודת"ל בלבד! 
מחלקה לכל העדות! 

גם לחסידים וליטאים גם 
פרק ב'. דרושות במאגר 
חסידיות וליטאיות. שדכן 
מקצועי עם המון הצעות 

_____________________________________________)33-03/2022ש(054-8422105

שיפוצים
 מעוניינים לשפץ/לשדרג 

את ביתכם? מוזמנים 
לפנות אלינו. שינפלד 

נכסים והשקעות בע"מ
03-6191221

_____________________________________________)34-35ש(052-6123101

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
_____________________________________________)28-28/22ש(המלצות בשפע, 052-5487975

יד שניה 
קונים

השבת 
אבידה

 דרור חלוץ וצוותו + 
אשה מורת נהיגה, מוכר 

בב"ב והסביבה, יחס 
אישי, מקצועי וסבלני, 

160 ש"ח לשיעור נהיגה, 
40 דק' לפחות, הקפדה 
על זמן השיעור מאזדה 

CX5 חדשות, 160 ש"ח 
אוטומטי, אפש' לסיום 

ב-3 שבועות. אחוזי 
הצלחה גבוהים במבחן 
המעשי, ספר תאוריה 

_____________________________________________)29-02/2022ש(חינם 052-2514960

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)37-35/21ש(050-5238722

טיולי גיפים
 "בנצי טיולי 'גיפים" 

- חולית שטח ייחודי מס' 
1 בארץ, אפשרות לנהיגה 
עצמית, אופציה לצימרים

_____________________________________________)12-11/22ש(052-2403750 050-7362739

מוצרים 
ושירותים

הסעות
 "שלוימלה הסעות" 

- 14,16,20,23 מקומות 
מפוארים, נתב"ג 

ירושלים, ב"ב ואירועים 
053-3188842
_____________________________________________)45-33/2022ש(050-7532336

לימוד נהיגה
 נהיגה ברמה אחרת, 

לימוד מהיר, קצר 
ואיכותי, יוסי בן יהודה. 

03-5352975
052-2595370)08-07/22(_____________________________________________

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

_____________________________________________)39-33/2022ש(077-40-900-70

 לאברכים! מרצדס ויטו 
2012, 9 מקומות, 250 ש"ח, 
_____________________________________________)34-31/2022ש(חסכוני, בב"ב 052-7696100

השכרת רכב
אביב השכרת רכב

*אפשרות לפקדון מזומן

03-5790909

גם לנהגים 
צעירים וחדשים 

מסחרי / פאר

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 8 חד', ממוזגת + בריכה 
+ חצר גדולה + טרמפולינה 

ונדנדה, בית כנסת קרוב
053-2827371)26-52(_____________________________________________

 קונה זהב! יהלומים! כלי 
כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח
_____________________________________________)26-25/22ש(054-2821847

 בס"ד, "צימר לתפארת" 
- מבצע לבין הזמנים, עד 10 
מיטות, 6,000 ש"ח לשבוע. 
_____________________________________________)21-26/22ש(מומלץ מאד! 052-7623725

 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגת ומאובזרת 
קומפלט )מול מלון רימונים( 

 050-8227511 054-5881866
_____________________________________________)52-51/21ש(04-6973389

 וילה 4 חד' + סלון, פינת 
אוכל גדולה, שולחן סנוקר, 

מנגל, בריכה מקורה 
מחוממת ומוצנעת, נקיה 
במיוחד! 050-7477127 

_____________________________________________)47-45/21ש(050-4296661

 בעתיקה, מול קרליבך, 
צימר חדיש, מאובזר, מטופח 

וממוזג, 2 חדרים 03-9363752 
_____________________________________________)49-51/21ש(050-6241690

 אחוזת נועם השבת, 
5 דירות נופש יוקרתיות עד 

35 איש מיטות יוקרתיות 
למשפחות/זוגות ליד 

ת.מרכזית ועתיקה, חצר 
ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)35-33/2022ש(ונדנדות 052-5856465

 בעתיקה, לבחורים 
ומשפחות, עד 10 מיטות, 

מבצע! בין הזמנים- לשבוע 
עד 7 אנשים 6,000 ש"ח 

_____________________________________________)26-37ש(052-7623725

 לזוגות ומשפחות בין בתי 
הכנסת בלב העתיקה צימרים 
מפוארים, מאובזרים וממוזגים 

050-8550462)01-04/23(_____________________________________________

 "ויטראז' בעתיקה" - 8 
חדרי ארוח יוקרתיים + 
חדר אוכל מאובזר, עד 

50 איש, למש' וקבוצות 
בלבד!! קרוב לביהכנ"ס 

קרליבך - חב"ד
_____________________________________________)25-24/22ש(052-7646814

 על צלע הר - בית פרטי, 
צופה לנוף מדהים + חצר 
גדולה, מתאים ל- 20 איש 

_____________________________________________)25-36ל(053-3147542 052-7155422

4.5-4 חדרים

3.5-3 חדרים
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ויטמין C מוצר חיוני
 ויטמין c ליפוזומלי מבצע!

הנספג פי 5
 « בהכשר הרב רובין 

« מתאים לכל המשפחה

גמחים

 גמ"ח של מוצרי פרחים 
לשבע ברכות בר מצוות 

ובריתות וכו' לפרטים
_____________________________________________)35-35(054-8449588 מירי

לפרסום
03-6162228

שלומית
 "עפרוני בהר"- לזוגות/

משפחה, סוויטות נופש 
מרווחות, מאובזרות, נוף 

מדהים + חצר + בריכה + 
_____________________________________________)31-42ש(גקוזי' 052-4595914

 בכנען, 2 יחידות נופש, 
לזוגות/משפחות, מאובזרות, 

ממוזגות + חצרות
058-6830771 )גם ווצאפ( 

_____________________________________________)32-31/2022ש(058-5188846

 בעתיקה! צימר מאובזר 
ויפיפה, לזוג וילד, גישה 

נוחה, ליד קרליבאך ומרכזי 
_____________________________________________)32-35ש(קניות 052-7153475

מכוניות

קנית רכבים

 קונה רכבים לפירוק 
ונסיעה 058-7887050 

_____________________________________________)13-38ש(058-5900900

 מכשיר בייבי ליס- 
מסלסל שיער ומוברש, 

מקצועי מאד, חדש 
באריזה, של חברת 

remington, ב- 270 ש"ח 
054-6337121)33-36(_____________________________________________

 צימר מקסים + בריכה 
גדולה ומפנקת, חצר 
פסטורלי וטרמפולינה 

058-3223320)33-34(_____________________________________________

 אבדה שקית בגדים 
ובתוכה משקפיים היקרים 

מאוד לבעליהם ביום שני י"ז 
אב בחוף הים הרצליה המוצא 

הישר יתקשר לטל':
_____________________________________________)34-35ח(054-8405791

 נאבדה טבעת זהב לבן 
עם אבן כחולה ביום ראשון 

ט"ז אב בירושלים או בקו 360 
למודיעין עילית המוצא הישר 

מתבקש להתקשר לטל': 
_____________________________________________)34-35ח(053-3191240

 אבדה מטפחת משי 
לבנה בשבת פרשת עקב 
בבית שמש המוצא הישר 
מתבקש להתקשר לטל': 

_____________________________________________)34-35ח(053-3191240

 מעוניין לקנות אורגן קורג 
03-9160392 600

_____________________________________________)34-35ח(053-4132976

מכירת רכבים

 B4 למכירה! סובארו 
2006, 335,000 ק"מ, 

ללא טסט, שמורה, 
משופרת ומטופלת, רק 

ב- 6,000 ש"ח
054-9758435)34-37(_____________________________________________

 B4 למכירה! סובארו 
2006, 335,000 ק"מ, 

ללא טסט, שמורה, 
משופרת ומטופלת, רק 

ב- 6,000 ש"ח
054-9758435)34-37(_____________________________________________

 השכרות: מחשב נייד סובארו
לשבוע 100 ש"ח, מקרן ליום 

50 ש"ח, הגברה ליום 80 ש"ח, 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-33/22ש(050-7801545

 שיפוצים ובניה מהמסד 
עד הטפחות, המומחים לפינוי 

תכולות מגניזות ומחסנים 
_____________________________________________)44-44/21ש(054-6208485

 דרושות אופניים איכותיות 
בזול לאברך לנסיעה לכולל 

_____________________________________________)34-35ח(077-5013014 בני ברק

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
במצב טוב במחיר מוזל

_____________________________________________)34-35ח(055-9178123

 נמצאה טבעת זהב בגינת 
השומר בבני ברק פלא':

_____________________________________________)35-36ח(052-7163146

 אבד נגן מאוד חשוב 
לבעליו בצבע שחור לפני 

שבועים באוטובוס מירושלים 
לבית שמש בשעות אחה"צ 

_____________________________________________)35-36ח(052-7163334 055-9178123

 מעוניין בספרים מעם לועז 
ובספרים עם חידושי תורה 

_____________________________________________)35-36ח(ומפרשים 054-7432035

 דרוש מזגן חלון 3/4 כוח 
גוניור אלקטרה מזגן קטן 

_____________________________________________)35-36ח(052-3595314

 דרוש כיסוי פלסטיק 
37*35 ס"מ של מזגן חלון 

_____________________________________________)35-36ח(אלקטרה 052-3595314

 דרושה מכונת תפירה 
ברנינה מקווקות לצורך חלקי 

_____________________________________________)35-36ח(חילוף 054-7938941

 דרושה מגילת אסתר 
בחינם/סימלי אפשרי בפסולה 

_____________________________________________)35-36ח(או ישנה 052-3595314

 מעוניין בנגן סנדיסק 
_____________________________________________)35-36ח(מהדגם הישן 052-7191083

 דרושה יחידה פנימית 
2.5 כוח של מזגן אלקטרה 

_____________________________________________)35-36ח(054-7938941

 דרושים ספרים העוסקים 
ברפלקסולוגיה בכאבי גב 

ושחרור שרירים לבחור העובד 
_____________________________________________)35-36ח(בתחום 052-7396092

 דרושה סלסלה תחתית 
לעגלת בייבי גוגר סיטי מיני 

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 אוזניית בלוטוס חדשה 
באריזה ב- 100 שקל

_____________________________________________)35-36ח(050-8776286

 מציאה מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-3558949

 מחשב נייד עובד מהר רק 
_____________________________________________)35-36ח(499 ש"ח 054-3558949

 ברה"ע למכירה מטען 
חדש לאופניים חשמליות ב- 

_____________________________________________)35-36ח(190 ש"ח 050-6850138

 ברה"ע למכירה מכשיר 
אינהלציה רפואי דגם 

BR-CN116 ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-6850138

 מכונת תפירה חשמלית 
brother דרוש תיקון 150 

ש"ח 052-2786557 בפתח 
_____________________________________________)35-36ח(תקוה

 מסך דק 23 אינץ 250 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-3558949

 מחשב נייד ווינדוס 10 עם 
תוכנות 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-3558949

 פלטה חשמלית תוצרת 
gold line )בני ברק( 120 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 מנגל חשמלי ביתי ללא 
עשן חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)35-36ח(250 ש"ח 054-7216671

 מיחם מים דיגיטלי חדש 
לשבת )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 שואב אבק 1600W )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 דיסק לחיתוך ברזל 5 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 גק לרכב 25-50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 סגריות ווינסטון כחול 
_____________________________________________)35-36ח(פקט ב- 200 054-8469191

 איי בי אס למזדה 3 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4960603

 איי בי אס לטויוטה 
משופץ 500 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4960603

 טוסטר 20 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 כירת גז הכוללת 4 להבות 
במצב מצויין )בני ברק( 350 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 מזגן נייד לסוכה 500 ש"ח 
052-7686858)35-36(_____________________________________________

 פקס + צילום 320 ש"ח 
052-7686858)35-36(_____________________________________________

 אופנים חשמליות 500 
_____________________________________________)35-36(ש"ח 052-7686858

 "אחוזת מרים" - 6 צימרים 
מפוארים + בריכה + ברכת 
ספא מחוממת, למשפחות/

זוגות, 052-5254569/70,
04-6980419)12-12/22(_____________________________________________

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה ומקורה, 
דשא, פינות ישיבה ומרפסת 

גדולה 054-5726412
_____________________________________________)28-28/22ש(077-5590283

 "רפאל בקתות אירוח"
2 צימרים עד 16 איש + גקוזי' 

+ בריכה מחוממת. חצר 
ומתקני גן + נוף. בית קפה 
_____________________________________________)48-48/21ש(מהדרין צמוד 053-7519198

 "אצל אביה" וילת אירוח 
+ 3 יחידות צימרים + בריכה 
פרטית בכל מתחם. ערסלים, 
_____________________________________________)24-24/22ש(נדנדות וסנוקר. 050-5313031

 זה הזמן לגולן! קרוב 
לכנרת ולחרמון ולמפלי הצפון, 
למשפחות / זוגות, אטרקציות 

_____________________________________________)11-36ש(050-5275981 04-6961175

צפת

קצרין

 "בקתות עלי גפן"- 3 
צימרים, נוף מרהיב, בריכה 

וגקוזי', חצר + מתקני גן 
_____________________________________________)24-23/22ש(054-6465188

 וילה גדולה ומשתלמת, 
בריכת שחיה גדולה, המון 

דשא, פינות ישיבה ומרפסת 
גדולה 054-5726412

_____________________________________________)25-24/22ש(077-5590283

 צימר חדש לזוג + 2, 
מרוהט ברמה גבוהה + גינה, 
אופציה לסוכה, בשכונת "נוף 

מירון", קרוב לעתיקה
_____________________________________________)33-32/22ש(052-2607031 )גם וואצאפ(

 מתחם הארחה בצפת, 
9 חדרים, בריכה יהודה 

_____________________________________________)34-37ל(054-8971034

עלמה
 "צימר הגליל עלמה"- 
וילת 4 סוויטות )16 איש(, 

מפוארת + גקוזי' בכ"א, בריכה 
מקורה, סנוקר, פינג פונג, נוף 

_____________________________________________)35-34/2022ש(מרהיב 052-8793288

 קונה כל הרכבים לפירוק 
+ נסיעה 052-4714818

_____________________________________________)34-30/22ש(050-5238722

 להשתתפות בקו הצניעות 
073-383-4050, סיסמה 2448 

_____________________________________________)35-38(סולמית, שלוחה 5

 שידוכי מצווה, ללא תיווך, 
גם לפרק ב', בעיות בריאות 

)לא נפשי(, פרטים למייל 
mailshiducim@gmail.com)35-42ש(_____________________________________________

 נמצא סיר מטבח יוקרתי 
חדש באריזה במרכז העיר 
ירושלים ינתן עפ"י סימנים 

_____________________________________________)35-36ח(052-6795000

 דרושה מכונת תפירה 
בתרומה למשפחה ברוכת 

_____________________________________________)35-36ח(ילדים 050-6651365

 מעונין לקנות נגן עם רדיו 
_____________________________________________)35-36ח(במחיר סימלי 052-7163334

 דרוש מזגן חלון בתרומה/
_____________________________________________)35-36ח(סימלי 052-3595314

 TELIT דרוש פלאפון 
)ישן( מחברת פלאפון תקין 
_____________________________________________)35-36ח(בסכום סימלי 052-7696286

 דרושה מיטת הייריזר ללא 
_____________________________________________)35-36ח(מזרונים ב"ב 054-8491154

 מעונין לקנות במחיר 
סימלי נגן סנדיסק עם רדיו 

_____________________________________________)35-36ח(פלא': 055-9178123

 מטחנת בשר חדשה 
למיקסר קנווד 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 סיר לחץ חדש נעמן 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4131038

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)35-36ח(054-7432035

 למכירה שואב אבק 
סימנס מצב טוב 150 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 מיקרוגל במצב מצוין 
)ב"ב( 80 ש"ח בלבד

_____________________________________________)35-36ח(054-8491154

 מזגן חלון אלקטרה 500 
_____________________________________________)35-36ח(שקלים 052-3595314

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)35-36ח(שקלים 052-3595314

 J.V.C למכירה רדיו דיסק 
במצב חדש 320 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

 מזגן מפוצל 1.15 כוח 
סוס במצב תקין 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

 מאוורר על רגל ממתכת 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 160 ש"ח 054-2819921

 מטען למכונת גילוח 
פיליפס 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 פלטה לשבת קטנה 60 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-7757420

ייעוץ והכוונה
 קו ייעוץ ועזרה לנערות 

מרקע חרדי, בשעות 
21:00-23:00

053-4141591 ניתן 
להשאיר הודעה בשאר 

_____________________________________________)35-38(שעות היום

 מעוניין לקנות קלנועית 
_____________________________________________)35-36ח(יחיד במצב טוב 053-4190416

 דרוש ריפוד לעגלת בייבי 
גוגר סיטי מיני במצב מצוין לא 

_____________________________________________)35-36ח(סגול 054-8571577

 דרוש גגון לעגלת בוגבו 
קמיליון 3 עדיף שנפתח ל- 3 
_____________________________________________)35-36ח(במחיר סימלי 054-8571577

 מ.תספורת כחדשה 
פנסוניק 125 ש"ח

052-7686858)35-36(_____________________________________________

 3 ניידים ZTE תקולים 
ושתי סוללות תקינות 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3233919

 מקרן ברמה גבוהה 470 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-3558949

 למכירה אופנים חשמליות 
ב- 500 ש"ח לפרטים

_____________________________________________)35-36ח(054-8407883

 רמקול מקצועי רצפתי 
כחדש צליל נקי וחזק 450 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-6485336

 משאבת פילטר לבריכה 
300 ג' עם אחריות 175 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(נייד: 052-7696286

 מערכת מולטימדיה 
למזדה בצבע שחור מסך מגע 

_____________________________________________)35-36ח(250 054-8421707

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 קנווד מעבד מזון 70 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מפזר חום לבית 25 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 בלוני גז 250 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 054-4273857

 סיר לחץ חשמלי 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 שואב אבק טורבו חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 קומקום חשמלי חדש 
)בני ברק( 50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 שואב אבק הובר תקין 80 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-3463482

 סדין חשמלי זוגי דגם 
EF-183 ב- 50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 תנור אפיה בילדאין 
סטואר מידות: 0.58*0.59 400 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-3463482

 מחשב נייח כולל עבכר 
מקלדת כבלים וכו 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 2 חב' רולים רמינגטון 
חשמלי מקצועי ב- 40 ש"ח 

וב- 80 ש"ח + תופסנים
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 מכונת כביסה 7 ק"ג )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 מייבש כביסה 8 ק"ג )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 500 ש"ח 054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
חדש )בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 סיר חשמלי לבישול איטי 
תוצרת המילטון )בני ברק( 

_____________________________________________)35-36ח(180 ש"ח 054-7216671

DVD  ללא מסך )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 מדיח כלים גדול תוצרת 
bloomberg )בני ברק( 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 טוסטר אובן גדול תוצרת 
PILOT )בני ברק( 120 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 מערכת רדיו/טייפ 
)קלטות( תוצרת IVC )בני 

_____________________________________________)35-36ח(ברק( 200 ש"ח 054-7216671

 תנור אפיה לבן 2 דלתות 
הכולל 4 להבות )בני ברק( 

_____________________________________________)35-36ח(300 ש"ח 054-7216671

 מגהץ קיטור תוצרת 
PILOT )בני ברק( 180 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 מגהץ אדים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 משאבה לניפוח גלגלים 
_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 054-4273857

 מכונת גילוח ותספורות 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 054-4273857

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מקרר אמקור XL ב- 400 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מלחם בדיל מקצועי 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מגהץ אקאי כחדש 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 כיריים לקמפינג 3 להבות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-4273857

 פלטת שבת קטנה 
מתאים לשני סירים במצב 

חדש ב- 50 שקל
_____________________________________________)35-36ח(050-8776286

 כיריים 3 להבות לקמפינג 
_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח 054-4273857

 מיקסר להקצפה 25 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 דיסקים חשמלי 150 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מכשירי כושר לבית 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 מטגנת חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 טוסטר 25 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 גק לרכב מקצועי 25 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 משאבה לדלת 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש 054-4273857

 מגהץ קיטור מצוין 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 כיריים הלוגן 80 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש 054-4273857

 פלטות שבת 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 סיר לחץ חשמלי כחדש 
_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח גמיש 054-4273857

 מיכל מים חמים לשבת 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח גמיש 054-4273857

 מחמם מים אטמור 100 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 ixus 185 מצלמת קנון 
תקינה יד 2 ב- 300 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7154435

 מכשיר דפני להחלקת 
שיער עצמי חדש באריזה ללא 

שימוש ב- 200 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(052-7773526

 למכירה מסך גודל 32 
אינץ במצב טוב במחיר 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש' פלא': 055-9178123

 מחשב נייד אסוס מצב 
טוב 10.1 מעבד אטום עם 
אופיס 2010 ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7154435 
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ריהוט
 שולחן + 6 כסאות לסלון, 

ספה 3 מושבים, אפשרות 
לכל מוצר בנפרד, עור איטלקי, 

_____________________________________________)35-36ל(חדישים 052-4227714

תינוקות
כללי

 נרתיק לכסוי נייד, חדש 
באריזה, עור טבע צבע 

מנטה + סרט + כיסים 25 
_____________________________________________)34-37(ש"ח 050-4188702

 כובע ברסלינו מידה 58, 
כחדש, קנייטש, מחיר 420 

_____________________________________________)20-28ש(ש"ח 054-8422105
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 דיסקים ושירי תפילה 
ב- 30 שקל אפשר להשאיל 

בחנקין 3 דירה 6
_____________________________________________)28-29ח(054-8422105

 מציאה!!! פאה 
חדשה מקופסה של גלית 

אטליה משיער 100% 
טבעי, רק 980 ש"ח

_____________________________________________)25-24/21ל(054-8443223

 שולחן 4 מ"ר )לא נסגר(, 
12 או 6 כסאות מעץ מלא. 
סלון פינתי מעור צבע בז', 

מקרר, מכונת כביסה...
_____________________________________________)50-49/21ש(050-5770355

 כובע המבורג ראצ' 
כחדש, מידה 60, 400 ש"ח 

_____________________________________________)20-28ש(054-8422105

תקשורת

 מבצע!!! למכירה! מבחר 
שמלות כלה! כ- 250 שמלות 
+ 70 שמלות שושבינה + 30 
חליפות חתן + 50 זוגות נעלי 

כלה, סה"כ- 50,000 ש"ח, 
הכסף עובר לצדקה לפרטים 

053-2827371)33-36(_____________________________________________

 סטנד לשתי גיטרות חדש 
באריזה 110 ש"ח יהודה

_____________________________________________)34-35ח(052-7667577

 שולחן משרדי בצורת ריש 
מתפרק ל- 2 חלקים במצב 

_____________________________________________)34-35ח(חדש 450 ש"ח 052-7603032

 ספה בד מוקה מצב מצוין 
3 מושבים ב- 350 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-4135002

 למכירה שולחן כתיבה 
לבן + כסא גלגלים וידיות 210 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 חדר שינה הורים מושלם 
כל רהיט רק ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7619852

 כורסא יחיד מעור צבע 
קרם לא נפתח רחבה 300 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 053-3155415

 שולחן כתיבה )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 054-7216671

 שולחן סלוני מעץ טבעי 
70*140 )בני ברק( 175 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(280 ש"ח 054-7216671

 כיסא מנהלים בצבע 
שחור )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 2 שידות למיטה תוצרת 
איטליה )בני ברק( 300 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 שידה לבנה הכוללת 3 
מגירות גדולות )בני ברק( 250 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 שולחן לסלון 75*72*150 
)ניתן להארכה בעוד 100 

ס"מ( )בני ברק( 400 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 ארונית לנעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד )בני ברק( 90 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 כל סוגי פלורוסנטים 20 
ש"ח לסוכה ולבית

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 נברשות 50 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 סימילאק שלב 1 שנקנה 
בטעות ב- 60 ש"ח באיזור 

_____________________________________________)34-35ח(סוקולוב 054-8466342

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טופ ב- 

_____________________________________________)34-35ח(80 ש"ח 050-4135002

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)34-35ח(130 ש"ח 050-4135002

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 
 chipoculu שחור ציפוצולו +

ב- 450 ש"ח בלבד איכותי 
_____________________________________________)34-35ח(כולל צמיגי אויר 052-5737813

 למכירה עגלת טיולון ציקו 
CHICO שחורה איכותית 
כולל גג צל מלא 240 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 מגן למיטת תינוק או 
מיטת מעבר 25 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(150 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(400 ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 ברה"ע למכירה פלאפון 
קבוע לרכב ב- 240 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-6850138

 חולצות תלבושת של 
בית ספר רמת אהרן, 

כיתה ח', מעולות, 
כחדשות, 20 ש"ח 

_____________________________________________)34-37(לחולצה 058-3206802

 ספה לשינה, נפתחת 
אוטומטי, לעוד מיטה, חברת 

עמינח, חדישה, בהזדמנות 
_____________________________________________)35-36ל(052-4227714

 ארון סנדוויץ 4 דלתות 
כחדש ב- 700 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7773526

 ספרי לימוד- ביה"ס 
יסודי רמת אהרן וסמינר 
בית יעקב, בחצי מחיר 

054-8527470)34-37(_____________________________________________

 מיטת ילדים במצב מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 500 ש"ח 052-7619852

 שולחן עץ מלא נפתח 3 
מטר מצב מצוין 500 ש"ח )+ 

כיסאות 400 ש"ח(
_____________________________________________)35-36ח(054-8432121

 ספת שינה נפתחת 
190*160 + ארגז מצעים 
מצב טוב מאוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-7318042

 בבני ברק מקרר וסטניג 
האוס 600 ליטר במצב מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(לבן 500 ש"ח 054-8484104

 כסאות חדשים דמוי עור 
אפור כהה נקנו בטעות מחיר 

_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 052-6140800

 שולחן מנהלים 2 מטר 
+ מגירות עץ מלא 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-2239905

 למכירה סלון עור צבע 
שמנת שזלונג 500 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(054-2252171 אלעד

 למכירה כורסת ריקליינר 
שחורה עור 500 ש"ח גמיש 

_____________________________________________)35-36ח(054-2252171 אלעד

 למכירה שולחן חום + 5 
כסאות )לא נפתח( 1*2 300 

ש"ח בלבד 054-2252171 
_____________________________________________)35-36ח(אלעד

 למכירה שולחן סלוני 
נפתח ל- 2.40 מטר מחיר 

מציאה! 240 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8598933

 למכירה שידה לחדר שינה 
4 מגירות כולל מראה צבע 

_____________________________________________)35-36ח(וונגה 150 ש"ח 055-8811828

 מיטות חדר שינה 200 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4131038

 למכירה ספה 2 מושבים 
במצב טוב 500 שקל
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530 אבנר

 למכירה כורסת יחיד 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-3337530

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 320 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר 2 דלתות זכוכית 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-5656194

 למכירה ארונית קטנה 
כתר + מגירות כתר + מדפי 

פלסטיק עבים כתר 120 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(בלבד 054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)35-36ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 למכירה ארונית מהודרת 
2 דלתות זכוכית + מגירות 

200 ש"ח צבע אפור בני ברק 
_____________________________________________)35-36ח(054-5656194

 2 ארונות בגדים נפתחות 
ומשמשות גם למיטות עם 
2 מזרונים כ"א 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-6199806

 למכירה שולחן כתיבה 
לבן + כסא גלגלים וידיות 210 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח בלבד 052-5737813

 כסאות + ידיות 200 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-7757420

 מזנון מעץ מלא בצבע אגוז 
לוז בגודל אורך 120*70*50 

_____________________________________________)35-36ח(175 ש"ח 050-6907470

 פלורוסנטים 20-50 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 שידת 4 מגירות עץ 
וקש צבע חום כהה רוחב 

40 ס"מ גובה 120 45 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-6907470

 ספה בד מוקה מצב 
מצוין 3 מושבים ב- 350 ש"ח 

אפשרות להובלה ב- 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-4135002

 שולחן סופר דגם מלכות 
במחיר מציאה 150 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(לפרטים 058-3276997

 למכירה מדפי פלסטיק 
עבים כתר 120 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)34-35ח(054-5656194

 למכירה כוורת חזקה צבע 
חום בהיר מדפים עבים במיוחד 
_____________________________________________)34-35ח(210 ש"ח בלבד 054-5656194

 ארון לנעלים 4 מגירות 
צבע חום רק 200 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 2 כיסאות לסלון )בני ברק( 
_____________________________________________)33-34ח(280 ש"ח 054-7216671

 כיסא משרדי/מחשב )בני 
_____________________________________________)33-34ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 לול לתינוק מעץ מצב חדש 
מצויין כולל מזרון 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4100013

 עגלת טיולון בריטס 
אדומה מצב מצויין מתקפלת 

_____________________________________________)35-36ח(350 ש"ח 050-4100013

 עגלת תינוק במצב מצוין 
_____________________________________________)35-36ח(ב- 300 ש"ח 052-7619852

 למכירה מיטת תינוק 
במצב מצוין ללא מזרון 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח גמיש 055-8811828

 למכירה מיטת מעבר 
לבנה במצב מצוין ללא מזרון 

_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח 055-8811828

 מציאה בגדי תאומות מגיל 
לידה מצב חדש 10 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)35-36ח(055-9897420

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-5656194

 למכירה עגלת אמבטיה + 
טיולון איכותית צבע ירוק זוהר 

+ שחור ציפוצולו 450 ש"ח 
בלבד איכותי כולל צמיגי אויר 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 למכירה עגלת טיולון 
ציקו שחורה איכותית כולל 
גג צל מלא 240 ש"ח בלבד 

_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 כסא לרכב ב- 30 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(בלבד בב"ב 050-4158480

 בוסטר לרכב עם משענת 
ב- 30 ש"ח בלבד

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 בוסטר לרכב ללא משענת 
ב- 15 ש"ח בב"ב

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 מנשא לתינוק ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 אמבטיה לתינוק עם 
מעמיד ב- 30 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 כסא לאמבטיה ישיבה או 
שכיבה ב- 5 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(050-4158480

 עגלת ישיבה איזי בייבי ב- 
_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח בב"ב 050-4158480

 עגלת שכיבה + ישיבה ב- 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח בב"ב 050-4158480

 טיולון ללא גגון מצב 1 ב- 
_____________________________________________)35-36ח(30 ש"ח 050-4158480

 כסא אוכל מתקפל ב- 30 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח בב"ב 050-4158480

 סלקלים לרכב 30 ש"ח כל 
_____________________________________________)35-36ח(אחד ב"ב 050-4158480

 מוניטור נשימה ותנועה 
לתינוק חדש באריזה )בני ברק( 

_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טיולון )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 054-7216671

 מושב תינוק לרכב )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 4 פריטי לבוש לתינוק 
חדשים באריזה )בני ברק( 80 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 טרמפולינה לתינוקות )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 50 ש"ח 054-7216671

 כיסא אוכל חדש לתינוק 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 עגלת אמבטיה )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(450 ש"ח 054-7216671

 אמבטיה ללא עגלה )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 100 ש"ח 054-7216671

 עגלת מעבר )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(400 ש"ח 054-7216671

 עגלת טרמפ לעגלת 
תינוק 150 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 משאבת חלב חשמלית 
של מדלה מרעישה 

קומפקטית אפשרות לבטריות 
_____________________________________________)35-36ח(130 ש"ח 050-4135002

 בגדי תינוקות לבנים 
ולבנות לגילאי 0-3 חודשים 

מעצבת 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-4747667

 עגלת בייבי גוגר תאומים 
_____________________________________________)35-36ח(200 ש"ח 058-3245685

 ניילון לגשם לעגלה 10 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-3245685

 מזרן לעגלה חדש 30 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 מנשא לתינוק 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 עגלת תינוק כחדשה 
עגלה + טיולון גוי' 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 משאבת חלב מדלה 
סואינג 300 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 משאבת חלב טומי חדשה 
_____________________________________________)35-36ח(דו"צ 250 ש"ח 058-3245685

 משאבת חלב רלבוב חצי 
חשמלית 250 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 פגוש לעגלת תאומים 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-3245685

 משחק לתינוק לעגלה 
_____________________________________________)35-36ח(קשת 60 ש"ח 058-3245685

 משאבת אוונט ידנית 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח מציאה! 058-3245685

 עגלת בוגבו קמיליון צבע 
בז רק 500 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 סלקל לרכב 65 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-6907470

 טיולון איכותי 199 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-6907470

 משאבת חלב ידנית 
כחדשה חברת טומי טיפי ב- 

_____________________________________________)35-36ח(80 ש"ח 050-4135002

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(220 ש"ח 054-7216671

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 

בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א 
_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 054-8415306

 שמלת ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 054-8415306

 מציאה!! גרבים אלסטיות 
חדשות! )ירך( לחץ L2 חברת 

ונוטרין בסך: 140 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(050-4176661

 פלקטים לגננות בכל 
הנושאים פינות גן מושקעות 
על ידי ציירת מקצועית ב- 10 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4129179

 צמיד זהב דק עם תליון 
ברמה עם אחריות ב- 400 

_____________________________________________)35-36ח(שקל 050-8776286

 בושם לוליטה למפיקה 
כמעט חדש 160 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 בושם ארין 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7157077

 בהזדמנות לישרים תהילה 
ב- 10 ש"ח סוד ההבעה ב- 35 
ש"ח דקדוק בפועל ב- 15 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(טל': 050-4143035

 מזגן חלון 500 שקלים 
_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 מכונת תפירה 500 
_____________________________________________)35-36ח(שקלים 052-7396092

 תרנגול לבן מסוג ברמה 
ותרנגולת בלדית ב- 150 ש"ח 

בלבד 08-9765927 ישוב 
_____________________________________________)35-36ח(חשמונאים

 למכירה תוכי דררה 
האכלת יד עם טבעת 250 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7130731

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8490548

 כלובים שונים לאוגרים 
כולל כלים לאוכל ומים 

קרוסלה ומתקנים שונים 50 
ש"ח 03-6181085

_____________________________________________)35-36ח(054-8548384

 כיסוי לספה יחיד צבע 
צהוב חרדל 25 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 ספר אנשים מספרים על 
עצמם מס' 4 25 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 עגלה לילקוט לבית הספר 
_____________________________________________)35-36ח(מודן 30 ש"ח 053-3155415

 3 כסאות לילדים צבע 
_____________________________________________)35-36ח(סגול 50 ש"ח 053-3155415

 שמלה מידה 12 צבע 
בורדו חברת שמיז 45 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 ספר מסורת לא חדש 25 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 053-3155415

 למכירה תכולת בית כולל 
עגלת שוק קומודה טיולון 

מזוודות פקס שידה מדפסת 
מפזר חום + מכשיר אדים + 
מסך מחשב + פינת אוכל + 

מגהץ אדים 90 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-5737813

 ספרי לימוד סמינר הרב 
וולף ושיכון ג' במחיר סימלי 

_____________________________________________)35-36ח(מאוד 050-4143035

 רובוט לסיטרואן פיקסו 
_____________________________________________)35-36ח(500 ש"ח 050-4960603

 תיק למחשב נייד במצב 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 50 ש"ח 053-3147379

 נעלי בנות ספורטיביות 
וחיבור לגלגליות מידה 38 

חדשות 100 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(058-3233919

 סט ספרים רפואות תימן 
ג' חלקים 150 ש"ח בירושלים 

_____________________________________________)35-36ח(054-8562463

 למכירה 2 שמלות ערב 
מחיר כל אחת 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8407882

 למכירה כלובים של תוכים 
ואוגרים ב- 100 ש"ח לפרטים 

_____________________________________________)35-36ח(054-8407883

 מכונת תפירה 500 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-7938941

 נעלי בית אורטופדיות 
)איזי-ספיריט( חדשות באריזה 

38.5 שחור ג'ינס 259 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7177248

 זוג תוכונים + כלוב 180 
תוכון מאולף + כלוב 160 

_____________________________________________)35-36ח(054-7477760 שי

 שמלות ערב יפיפיות 
שחור לבן סגנון נפוח 400 

ש"ח להתרשמות
_____________________________________________)35-36ח(054-8473227

 שמלות ערב מקסי כחול 
מעושן יוקרתיות ויפות 500 

ש"ח ניתן להתרשם
_____________________________________________)35-36ח(054-8473227

 סט שולחן ערוך חדש 
כתב גדול הוצאה ישנה 500 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח טל': 02-5376015

 מגזיני זמן מרתקים 
במחיר 30 ש"ח ליחידה 
_____________________________________________)35-36ח(בירושלים 052-7191446

 למכירה מושב לאופנים 
חדש כמעט ללא שימוש 180 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח גמיש 055-8811828

 אופני ילדים מס' 12 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7676856

 מיחם מים על פלטה לא 
חשמלי 30 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(052-7676856

 גמרא מכות חדשה 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 050-4131038

 סט צלחות 70 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-4131038

 שמלה להשכרה/מכירה 
ציפי שכטר 46 450 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-4131038

 LG למכירה מערכת 
משוכללת ויפה כחדשה רק ב- 

_____________________________________________)35-36(400 ש"ח 052-7773526

 למכירה שטיח לסלון צבע 
שמנת כחדש 200 ש"ח בלבד 

052-7773526)35-36(_____________________________________________

 למכירה! מיידי! בב"ב, 
תכולת בית! כג' ארונות, 

בגדי ערב, חדר שינה, 
מזנון, מדיח, מטפחות, 

וכ', במחיר עלות
052-4668429)35-36(_____________________________________________

 דפנות סוכה 3.2*2.4 + 
בד לבן וסכך 500 ש"ח

052-7686858)35-36(_____________________________________________

 מעמד אמבטיה לתינוק 
חדשה ממש עם מעמד 

החתלה נוחה ושימושית מאד 
רק ב- 150 ש"ח
052-7773526)35-36(_____________________________________________

 כסא תינוק מתקפל 
למינימום נוח לאחסון ולטיולים 

ב- 150 ש"ח צבע תכלת 
052-7773526)35-36(_____________________________________________

 פלאפון נוקיה 208 280 
_____________________________________________)35-36(ש"ח 052-7686858

 מכונת תפירה חשמלית 
500 ש"ח במצב מצויין

_____________________________________________)34-35ח(054-7432035

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת וחג 30 כוסות ב- 100 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-6850138

 HP מדפסת משולבת 
כמו חדשה 280 ש"ח )השווי 

_____________________________________________)34-35ח(הוא 700( 052-7104053

 מיקסר לסאונד 8 ערוצים 
ואפקטים ובלוטוס וכניסה 

למחשב חדש 500 ש"ח יהודה 
_____________________________________________)34-35ח(052-7667577

 טאבלט סילוור ליין 7 אינץ 
חדש + כיסוי מגן המשמש 
גם מעמד נוח ב- 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7154435

 כבלים לסוכה לכל מטרה 
_____________________________________________)34-35ח(10-25 ש"ח 053-3155415

 סיר בישול איטי חדש 
באריזה 90 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 מחשב נייח כולל עבכר 
מקלדת כבלים וכו 450 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 נברשת לסלון כולל נורות 
_____________________________________________)34-35ח(350 ש"ח 053-3155415

 נברשת )שנדליה( 5 קנים 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מגהץ אדים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-7216671

 שואב אבק טורבו חדש 
)בני ברק( 150 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מאוורר נייח )בני ברק( 60 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 קוטל יתושים חשמלי 
חדש )בני ברק( 80 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מקלדת חדשה למחשב 
)בני ברק( 100 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מכונת גילוח נטענת 
פנסוניק 3 ראשים 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מקדחה חשמלית 150 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 מקרר גדול אמקור 400 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח גמיש 054-4273857

 מלחם מקצועי 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 סירי לחץ 50 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 נפה חשמלית 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מיקרוגל 50 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מגהץ כחדש 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מפזר חום לאמבטיה 
_____________________________________________)34-35ח(ולבית 25 ש"ח 054-4273857

 קומקום חשמלי 20 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 קנווד מעבד מזון 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מעבד מזון מגימיקס 70 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 בלנדר 50 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 גריל לפיתות 50 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 סוכה תוצרת גדנסקי 
3.1*2.1 )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 ארונית לנעלים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-7216671

 2 כיסאות לים מבוגר + 
ילד )בני ברק( 90 ש"ח כ"א 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 כיסאות משרד 80 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 כיסאות לבית ולסוכה 15 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מנורת זרוע לסופרים 40 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 מנורות 24V ב- 3 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 כסאות משרד 100 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 מנורות 34V ב- 3 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 נברשות וגופי תאורה 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 מנורה עם זרוע 40 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(גמיש 054-4273857

 כיסאות לבית ולחצר 15 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-4273857

 ארונית מעץ עם זכוכית 
_____________________________________________)34-35ח(100 ש"ח 054-4273857

 למכירה שולחן אוכל 
זכוכית ומתכת 90*1.20 מטר 

נפתח ל- 2.40 מטר חזק 
במיוחד 400 ש"ח

_____________________________________________)34-35ח(054-5656194

 למכירה עמודון ספרים 
מהודר 2 דלתות זכוכית 200 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-5656194

 מציאה! שידת החתלה 
שילב כחדשה יפייפיה מטר*56 

ס"מ 500 ש"ח בלבד
_____________________________________________)35-36ח(052-7108328

 לול לתינוקות )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(220 ש"ח 054-7216671

 מיטת מעבר במצב יוצא 
מן הכלל )בני ברק( 250 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 עגלת טרמפ לעגלת 
תינוק 150 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-4273857

 למכירה לול עץ מתקפל 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-5656194

 עגלה משולבת + 
טרמפולינה + כסא בטיחות + 

פעלולון 200 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 לול גדול מעץ + שטיח 
למשחקים רק 190 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(050-9089110

 אופני ספורט 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(050-7757420

 כיריים בילדאין 4 להבות 
סטואר שחור תקינות 200 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-3463482

 2 מסגרות משקפי ראיה 
לגבר חדשות 100 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-3463482

 מייק אפ רבלון מס' צבע 
250 היה בשימוש פעם אחת! 

_____________________________________________)35-36ח(45 ש"ח 050-4135002

 ספרי צדיקים חדשים! 
שחור לבן כריכה קשה 15 ב- 

_____________________________________________)35-36ח(75 ש"ח 050-4135002

 תרנגולים פרגיות 3 ב- 75 
_____________________________________________)35-36ח(050-4135002

 ספרי קריאה לילדים 
סיפורי צדיקים 8 ש"ח כל אחד 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 פוך למיטה וחצי 90 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 ספר ילדותנו לכיתה ד 15 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 053-3155415

 עיתונים לילדים קומיקס 
אביבים יתד שלנו 35 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 קפוטה מדוגם במצב 
מצוין מידה L16 ב- 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 נעלי עור שחור סקוטש 
חדש מידה 39 35 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 נעל ספורט כחול לבן 
חדש מידה 21 50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7110779

 שמלה חגיגית מדהימה 
כחדשה מידה 38 60 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(מבצע 052-7110779

 למכירה כובע סמט חסידי 
במצב יפה מידה 58 ב- 300 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 052-7110779

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-7216671



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  5 מזל          וברכה י’ באלול-י”א באלול תשפ”א   18/08-19/08/2021

■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעוץ לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעוץ חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעוץ נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעוץ זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
 2060 :קוים

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

 5770 סלולרי
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 בב"ב - לימוד כתיבת 
סת"ם ללא תשלום כספי 

_____________________________________________)20-43ש(052-7623142

 מגיה ותיק )לא בסת"ם( 
מעוניין בהגהת ספרים וכדו' 

054-8476500)39-42(_____________________________________________

 מחפשים עבודה? יותר 
מ- 6,000 משרות פנויות 

בכל התחומים. גלאט 
ג'ובס. לוח הדרושים 

הדתי-חרדי מס' 1. לצפיה 
במשרות ולהרשמה: 
www.glatjobs.co.il

073-7055666)20-20/22(_____________________________________________

ביקוש 
עבודה

 אדם רציני, אחראי ונאמן, 
עם ניסיון והמלצות, מעונין 

לטפל בקשישים, בבתי רפואה 
_____________________________________________)34-35ל(או בבתים 055-5527391

www.glatjobs.co.il 073-70-55-666

7,000

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ם
רי

גב
ם ו

שי
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

sari@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

050-6499974

לחברת הפצה
דרוש נהג משאית עם ניסיון 

מאזור המרכז, רשיון עד 15 טון, 
נכונות לעבודה

גם בשעות לא שגרתיות
תנאים מעולים למתאימים

 דרושה סיעת חרוצה 
לגילאי 1-3 בהדר גנים 
פתח תקווה, למשרה 
מלאה, תנאים טובים 

למתאימות
050-5933224)32-35(_____________________________________________

053-3109811

תנאים מעולים 
הסעות מירושלים 

למעון בטלזסטון
דרושות מטפלות
לכיתת בוגרים 

 דרוש עובד חרוץ לעבודה 
קבועה להתקנות מיזוג אויר, 

_____________________________________________)32-35ל(שכר נאה 058-7348517

 דרושים עובדי דלפק 
ומטבח חרוצים, גיטלה 

_____________________________________________)32-35(כפר חבד 052-2549947

 לגן מעון דתי בפ"ת, סייעת 
מובילה לשנה"ל הבאה, לגילאי 

1.5, שעות 07:30-13:30
_____________________________________________)32-35ל(052-8226582 052-8530061

 דרושים עובדים/ות 
לרשת בתחום המזון, 

תנאים טובים, משמרות 
_____________________________________________)33-36ל(052-7582183

 במיידי, קופאים/יות, 
סדרנים/ות, תנאים טובים 
למתאימים. בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס, וירושלים 
052-4715260)33-36(_____________________________________________

 דרושה עוזרת בית 
המתמחה בקיפול כביסה 

וסידור ארונות בגדים ומטבח, 
_____________________________________________)33-36(בבני ברק 052-7605146

 בחורה אמינה מעוניינת 
במגורים עם אישה מבוגרת 

תמורת עזרה מיכל 
_____________________________________________)34-44ח(050-5952474

 לבית תבשיל גדול במרכז, 
דרושים מתרימים, בבני ברק 

וירושלים, לער"ה ועיו"כ, 
בדוכנים, בתי עלמין, ומקוואות, 

_____________________________________________)34-37(תנאים טובים 052-7124416

 למשרד יעוץ מס בפ"ת, 
מנהח"ש סוג 3, נסיון 

בחשבשבת, מיכפל, וורד 
ml2460@partner.net.il)34-35ל(_____________________________________________

 דרושה מזכירה למשרד 
רו"ח בבני ברק, מ- -09:00

16:00, קו"ח לפקס:
03-570-6330

shpila@netvision.net.il)34-35ל(_____________________________________________

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 220 ש"ח 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 מנהל חשבונות סוג 3 
+ נסיון, ידע, ואחריות בלבד, 

למחלקת גביה, עבודה במגדלי 
בסר בני ברק קו"ח ל-

rdm@rdm.co.il פקס: 
03-633-8889)34-35(_____________________________________________

 לרשת גנים בפתח 
תקווה דרושה גננת + 

נסיון, ל- 3 חודשים, 
אופציה לקידום,
קו"ח לוואצאפ'-

050-7877853 או מייל-
az28063253@gmail.com)34-37ש(_____________________________________________

050-6499974

דרושים עובדים 
לחלוקת עלונים ועיתונים 

בתיבות הדואר 
והדבקת מודעות בב"ב

רצוי עם רכב, 
העבודה בשעות גמישות, 

שכר הולם

לרשת מקומונים גדולה ומוכרת דרושים/ות 
סוכני מכירות ללוח מזל וברכה

קו"ח למייל:

luach@kav-itonut.co.il

עבודה טלפונית
סביבת עבודה נעימה ונוחה

שעות עבודה: 9:30-2:30
 דרושה גננת לפעמים 

בשבוע, עם אופציה 
ליותר בהמשך, בגן 

מרכז העיר פתח תקווה 
_____________________________________________)34-35(לפרטים 054-8121234

 נעלי sas כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)34-35ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולה מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(058-3233170

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 בימבה גוק' )בני ברק( 30 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 זקט' כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קלגב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם תומך )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 וילון לבן משי כחדש נפתח 
לעוד 4.5 מ"ר ב- 500 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-7773526

 כיסא לרכב במצב חדש 
במחיר מציאה 120 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(052-8494774

 מציאה!! סילונית 
איכותית חדשה 5 פיות עם 

אחריות 99 ש"ח
_____________________________________________)34-35ח(054-8490548

 למכירה 3 קסדות 
אכותיות לאופניים קורקינט 30 

_____________________________________________)34-35ח(שקל כ"א 054-5783743

 פלקטים לגננות בכל 
הנושאים פינות גן מושקעות 
על ידי צירת מקצועית ב- 10 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 050-4129179

 מתמחה בפיזיותרפיה 
לשחרור שרירים והגב מעוניין 

לעבוד בתחום/לפי שעה
_____________________________________________)35-36ח(050-6651365

 מעוניין לטפל בקשישים 
במשמרות/שעות + תיתכן 

אפשרות ללינה לסרוגין
_____________________________________________)35-36ח(052-3595314

 רפלקסולוג מעוניין לעבוד 
בטיפול במחיר סימלי לשעה 

לרכישת ניסיון לתעודה
_____________________________________________)35-36ח(052-7396092

 מעונין לעבוד אצל אדם 
מבוגר קשיש אפשרי מגורים 

_____________________________________________)35-36ח(בגוש דן 052-7167172

 מחפשת עבודה בבני ברק 
יומיים בשבוע בתחום המכירות 

_____________________________________________)35-36ח(פלא': 055-9178123

 מעונין לעבוד במסעדה 
בכל תחום כולל נקיון

_____________________________________________)35-36ח(052-7167172

 מציאה כרטיסים חדשים 
64 ב- 25 128 ב- 60 ק. הרצוג 

_____________________________________________)35-36ח(052-7626044

 למכירה כיור מטבח מידות 
קטנות כחדש מחיר 500 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(050-8557339

 למכירה זוג תוכונים 100 
ש"ח דניאל 050-5291073 

_____________________________________________)35-36ח(אבנר 050-3337530

 ילקוט ניקי מצב חדש 
כולל קלמר 180 ש"ח פלא': 

_____________________________________________)35-36ח(055-9897420

 מציאה! אביזרים 
לאקווריום במחירי מציאה -10

_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 055-6777117

 גמ"ח תערובת לתוכים/
אפרוחים במחיר 10 ש"ח לק"ג 

כל הקודם זוכה!
_____________________________________________)35-36ח(055-6777117

 אקווריום במצב טוב 
במחיר מציאה 250 ש"ח כולל 

_____________________________________________)35-36ח(פילטר מובנה 055-6777117

 אוכל לתוכים 400 גרם 
ב- 8 ש"ח גירים להטלה ב- 2 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 03-6163478

 ספר תחביר תבהיר ב- 10 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 03-6163478

 כובע ברנדולינו חדש מידה 
54 בהזדמנות! 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-6389446 בני ברק

 סכך קלוע לסוכה כחדש 
1.60/3 נזר הקודש 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-5700672

 בהזדמנות למכירה ספר 
לא מובן מאליו תשע"ו חדש 

_____________________________________________)35-36ח(ב- 20 ש"ח 050-4143035

 למסירה חינם 15 קרטונים 
למעבר דירה מקופלים במצב 
_____________________________________________)35-36ח(טוב לפרטים: 055-6724446

 נעלי SAS כחדשות 
בקופסא מידה 8W דגם 

שרוכים קלאסי 490 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(058-3233170

 שמלה מפוארת חדשה 
להשכרה/למכירה ורוד עתיק 

400 ש"ח 34-36
_____________________________________________)35-36ח(058-3233170

 בושם לנשים מותגים 
מקוריים בקופסא בהנחה 

גדולב מאוד 120 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(058-3233170

 מכונת כתיבה מכנית 
מקשים לאספנים שמורה 

מאוד 300 ש"ח 03-6199806 
_____________________________________________)35-36ח(בערב

 מצלמת פילים + פלש 
מינולטה לאספנים 300 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(03-6199806 בערב

 אופני הרים מעצורי דיסק 
480 ש"ח כמעט חדשות 

_____________________________________________)35-36ח(054-2819921

 נעליים אורטופדיות 
חדשות לנשים וולדלאופר 

שחורות מידה 7/8 200 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(052-7677133

 כלוב לארנבת חדש לגמרי 
_____________________________________________)35-36ח(בב"ב 50 ש"ח 052-7677133

 משחק מליונר המצוות 
חדש לגמרי בב"ב 50 ש"ח 

)במקום 110 ש"ח(
_____________________________________________)35-36ח(052-7677133

 למכירה מגבעת פנתר 
מצב מעולה 150 ש"ח + 

מעבד מזון איכותי 280 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(בלבד 052-5737813

 ארנב חמוד 50 ש"ח 
ארנבונים מתוקים 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(כ"א 052-7179802

 ילקוט הלו קיטי 100 ש"ח 
ילקוט מיניונים 100 ש"ח מצב 

_____________________________________________)35-36ח(חדש 052-7179802

 ילקוט חדש קלגב נקנה 
לפני שבועיים 180 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(052-7179802

 HP תיק למחשב נייד 
_____________________________________________)35-36ח(חדש 50 ש"ח 058-3245685

 מגבעת ברון כובעים מידה 
54 במצב חדש 200 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 משחק חוליה בשורה עם 
12 לוחות רק 50 ש"ח לגנים 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 נעלי בית פתוחות מורן 
חדשות רק 50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 סנדלים שחורות חדשות 
לילדים מידה 36 רק 40 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(058-3245685

 ילקוט חד קרן עם עגלה 
מובנית קל גב כחדש 100 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 058-3245685

 עגלת קניות )בני ברק( 25 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 נעלים אלגנטיות תוצרת 
אנגליה מידה 45 בצבע שחור 

)בני ברק( 150 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 בימבה גוק )בני ברק( 30 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 40 ש"ח 054-7216671

 מקל הליכה לקשיש/ה 
עם תומך )בני ברק( 70 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 זקט כחול חדש לילדים 
מידה 9 )בני ברק( 100 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 ילקוט חדש לבית הספר 
תוצרת קל גב )בני ברק( 120 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 רולטור 4 גלגלים בתוספת 
מושב )בני ברק( 400 ש"ח 

_____________________________________________)35-36ח(054-7216671

 מכנסי BOSS חדשות 
לגבר מידה 42 )בני ברק( 150 

_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 סקייטים לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(60 ש"ח 054-7216671

 מיטת יחיד מתקפלת )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 220 ש"ח 054-7216671

 רולר בליידס לילדים )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 120 ש"ח 054-7216671

 סנפירים לים )בני ברק( 50 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 גלשן בוגי לים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(50 ש"ח 054-7216671

 בריטה מסנן מים )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 70 ש"ח 054-7216671

 סודה סטרים )בני ברק( 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-7216671

 מחברים וחומרי 
אינסטלציה 10-50 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 וסט לבלוני גז 60-100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 סט תורה מפורשה תאג' 
_____________________________________________)35-36ח(120 ש"ח 054-4273857

 שק שינה 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 בתי תפילין בהמה גסה 
_____________________________________________)35-36ח(350 ש"ח 054-4273857

 תפילין בהמה דקה קטנות 
_____________________________________________)35-36ח(150 ש"ח 054-4273857

 נעלי הרים מידה 41-45 
_____________________________________________)35-36ח(50-80 ש"ח 054-4273857

 מגבעת לנערים 50 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 קסדה לרכיבת סוסים 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 כלי בית סירים ומחבתות 
_____________________________________________)35-36ח(10-20 ש"ח 054-4273857

 מוט מתח כושר ומכשירי 
_____________________________________________)35-36ח(כושר 50 ש"ח 054-4273857

 מפתח ובוקסות 10-20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 שעונים לגברים ונשים 
_____________________________________________)35-36ח(20-50 ש"ח 054-4273857

 מתקן חדש לתליית מסך 
_____________________________________________)35-36ח(מחשב 30 ש"ח 054-4273857

 מעיל ארגז לספר תורה 
_____________________________________________)35-36ח(100 ש"ח 054-4273857

 סולמות 50 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 מיכל ריסוס מקצועי 100 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 כלי עבודה לבית ולגינה 
_____________________________________________)35-36ח(20 ש"ח 054-4273857

 מנשא לאופניים 100 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 חוטי דייג 100 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

 תפילין בהמה דקה 500 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-4273857

 למכירה אקווריום 50/50 
250 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)35-36ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671

 ציוד לדגי נוי לבעלי החיים 
100 ש"ח דניאל

050-5291073 אבנר
_____________________________________________)35-36ח(050-3337530

 ברה"ע למכירה מגירות 
למקרר + מדפי זכוכית החל 

_____________________________________________)35-36ח(מ- 50 ש"ח 050-6850138

 משחק הרכבה לילדים 
דומה קליקס 60 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 פמוטים קריסטל חדש 
גובה 15 ס"מ 90 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(053-3155415

 תרמיל גב )בני ברק( 20 
_____________________________________________)35-36ח(ש"ח 054-7216671

 מיכל ריסוס קטן 30 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-4273857

מ˘ר‰ 92
פיזיו˙רפיסט

למ˘ר‰ מל‡‰/ חל˜י˙
למערך „יור ו˙עסו˜‰

מ˘ר‰ 37

עוב„ סוˆי‡לי

מ„ריכים
מ˘ר‰ 44

רכז
למרכז יום לבו‚רים

עם מו‚בלויו˙
מ˘ר‰ 90

cv.labor1@gmail.com :נ‡ לˆיין˜ו"ח למייל
מס' מ˘ר‰

לעלי ˘יח בבני בר˜ „רו˘ים:

התפנה מקום אצל 
משפחה חמה בבני ברק
מקבלת נשים 

מבוגרות 
)סיעודיות(
נסיון רב 

והמלצות רבות
03-6774319

073-7366818

 נעלי בד שחור לבן סירה 
לנערות נשים חדש 15 ש"ח 

כל אחד מידה 41-40
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 נעלי סירה לק שחור 
לבנים 30 ש"ח חדש מידה 29 

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 נעלי עור שחור סקוטש 
חדש מידה 29 30 ש"ח

_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 4 יחידות זכוכית מחוסמת 
שלבים לחלון 50.5 ס"מ רוחב 

10 ס"מ הכל ב- 40 ש"ח 
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

 חליפת בנים 3 חלקים 
הולבש פעם אחת לגיל 11 

תוצ"ח 100 ש"ח
_____________________________________________)35-36ח(054-8571577

למעון תקשורת של העמותה לילדים בסיכון בתל אביב

קורות חיים יש לשלוח למייל
jobs@childrenatrisk.org.il

משרה חלקית או מלאה
 בשעות הבוקר והצהריים

הדרכות והכשרות ניתנות במקום,
שכר מתגמל ומענקים למתאימים/ות

דרוש/ה סייע/ת חינוכי/ת

 לחנות פיצוחים גדולה 
בב"ב, דרושים עובדים, 

תנאים טובים למתאימים 
_____________________________________________)35-36(לפרטים 050-7122698

 גננת משלימה + מ"מ 
סייעת + מועדונית קו"ח: 

mail:6307420@gmail.com)35-36(_____________________________________________

 דרוש עובד אחראי למזנון 
חלבי בבני ברק, לשעות 

12:00-19:00 ו- 19:00-24:00 
_____________________________________________)35-38(לפרטים: 052-7382238

 דרוש עובד רציני למכבסה 
בירושלים + רשיון נהיגה, 

למשרה מלאה לפרטים
054-3090601)35-36(_____________________________________________

 למשרד רו"ח במרכז 
תל אביב דרושים/ות רו"ח 

כלכלנים/ות למחלקת 
קבוצות רכישה, ניסיון 
קודם הכרחי. דרישות: 
שליטה מלאה בתוכנת 

אקסל, מתאים גם 
לבעלי/ות מוגבלויות, 

המשרה מיועדת לנשים 
וגברים כאחד פקס:

03-760-4646
liat@frcpa.co.il)35-36(_____________________________________________

 דרושה סייעת לגן ילדים 
צמחוני במרכז ת"א, למשרה 
מלאה )לא דתי(, גילאים 0-3 

_____________________________________________)34-35(שנים 054-7915398

 המבורגר ברוס רהיטים 
בפתח תקווה מחפשים 
אנשי מכירות, אופציה 

לחצי/משרה מלאה, 
בסיס + אחוזים, פרטים 

_____________________________________________)35-38ש(בטל'- 054-7560776

 למעון חרדי בפ"ת 
דרושה סייעת נעימה 

וחרוצה, למשרה מלאה 
_____________________________________________)35-36ל(ציפי 053-5459071

 למכירה מגבעת פנתר 
מצב מעולה 150 ש"ח + 

מעבד מזון איכותי 280 ש"ח 
_____________________________________________)34-35ח(בלבד 052-5737813

 פוך גדול לבחור ישיבה 90 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח מצב חדש 053-3155415

 ספר קורות הדורות לכיתה 
_____________________________________________)34-35ח(ח 30 ש"ח 053-3155415

 מעיל צמר ארוך לאישה 
מידה XL צבע שחור 70 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 קסדה לאופניים חשמלי 
מידה XL צבע שחור 30 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(053-3155415

 עיתוני קומיקס חברים 
אביבים יתד ילדים הכל ב- 40 

_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 053-3155415

 כיסוי חדש לספה מושב 
_____________________________________________)34-35ח(אחד 35 ש"ח 053-3155415

 לת"ת/לספריה ספרי 
קריאה סיפורי צדיקים 7 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(כל אחד 053-3155415

 מסננת נרוסטה גדולה 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 053-3155415

 שמיכת קטיפה לבת 25 
_____________________________________________)34-35ח(ש"ח 053-3155415

 אופני BMX לילדים )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 150 ש"ח 054-7216671

 שולחן גיהוץ )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(70 ש"ח 054-7216671

 מתקן ליבוש כביסה )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 35 ש"ח 054-7216671

 מזוודה חדשה בצבע 
שחור )בני ברק( 80 ש"ח 

_____________________________________________)34-35ח(054-7216671

 קורקינט לילדים )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(70 ש"ח 054-7216671

 קסדה לקטנוע )בני ברק( 
_____________________________________________)34-35ח(120 ש"ח 054-7216671

 משקפי שמש חדשות 
לנשים תוצרת EMORY )בני 
_____________________________________________)34-35ח(ברק( 450 ש"ח 054-7216671
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